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Histórico de revisões

Data Versã
o do

manu
al

Versão
da API

Descrição

21/02/2020 1.0 5.0 Criação do documento.

27/02/2020 1.1 5.0 Itens 3.2 a 3.5 - Inclusão de novas operações

19/03/2020 1.2 5.0 Item 3.1 - Alteração da observação sobre desconto de 
cartão.
Item 3.5 – Inclusão de regra.
Item 3.6 e 3.7 - Novas operações de inclusão e exclusão
desconto de cartão.
Item 4.1 - Inclusão dos endereços das operações de 
inclusão e exclusão desconto de cartão.

22/04/2020 1.3 5.0 Geral  –  exclusão  do  termo  multipart.  Os  domínios
citados  nas  requisições  foram  alterados  para
corresponder  ao  item  do  Manual  de  comunicação  –
anexos dos serviços on-line
Item 2, 4.3 a 4.6 – Alteração do item que passou a
fazer  referência  ao  Manual  de  comunicação  –  anexos
dos serviços on-line

08/06/2020 1.4 5.0 Item 3.1 e 3.2 -  Inclusão do campo  cbcIfPagadora e
cpfMutuario. Alteração da obrigatoriedade dos campos:
agenciaPagadora, contaCorrente e DVContaCorrente.
Item 3.1 a 3.5 – inclusão do campo canalAtendimento
Item  3.1  –  Inclusão  do  campo
competenciaInicioDesconto na solicitação.
Item 3.1 a 3.7  - inclusão do hasOperacao nos retornos
de erro.
Item 3.6 e 3.7 – inclusão de exemplos com mais de um
registro desconto de cartão.
Item  3.1.  e  3.6  -  Alteração  da  obrigatoriedade  dos
campos:  valorTaxaAnual e valorCETAnual.
Geral  - 

• Alteração do formato dos campos competência,
que passaram a ser AAAAMM. 

• Alteração dos retornos de sucesso. 
• Alteração do exemplo do campo hashOperacao,

retornado sem zeros à esquerda.
• Inclusão  dos  principais  retornos  de  erros  nas

solicitações.
• O separador de casas decimais passou a ser o

ponto.
• Correção do tamanho do CPFCorrespondente
• Ajustes nos campos: valorIOF, valorTaxaAnual e

valorCETAnual.

29/06/2020 1.5 5.0 Item 3.1. a 3.7 – 
• Alteração  dos  principais  retornos  de  erros  das

solicitações. 
• Correção  do  tamanho  dos  campos  que  são

percentuais.
• Inclusão do campo CNPJAgenciaBancaria

Item 3.1. a 3.2
• Alteração  da  obrigatoriedade  da  agência

____________________________________________________________
Página 3 de 34



pagadora
• Inclusão  do  numeroContrato  no  retorno  de

sucesso.
Item 3.1 e 3.6:

• Ajustes nos campos: valorIOF (não obrigatório),
cbcIfPagadora (descrição)

Item 3.6 e 3.7:
• Alteração dos exemplos

Geral:
• Os  campos  CNPJCorrespondente,

CPFCorrespondente,  CNPJAgenciaBancaria  e  o
canalAtendimento ficaram apenas nas operações
de:  averbação  de  empréstimo  consignado  e
averbação de RMC. O canalAtendimento passou a
ser não obrigatório.

• Inclusão do campo numeroContrato em todos os
retornos

29/07/202 1.6 5.0 Item  3.2.  -  Alteração  do  campo  PercentualRMC  para
percentualRMC

21/08/2020 1.7 5.0 Item  3.5  e  3.7  –  Alteração  do  tamanho  do  campo
motivoExclusao para 2.
Item 3.5 – Inclusão da regra AP na exclusão

26/11/2020 1.8 5.0 Item  3.5  –  Inclusão  de  regras  na  exclusão  de
empréstimo
Geral – Inclusão dos retornos AV, DK, OT e OZ
Geral – Inclusão do campo dataHoraFimSuspensao nos
retornos com erro.

07/12/2020 1.9 5.0 Item 3.3 – Inclusão da regra AX.

14/01/2020 1.10 5.0 Item  3.8  –  Inclusão  do  serviço  de  consulta  de
empréstimo

27/01/2020 1.11 5.0 Geral - Correção na chamada das regras IF e IE 

10/02/2021 1.12 5.0 Item 3.8 – Correções no retorno do serviço

04/03/2021 1.13 5.1 Item 3.6 – Exclusão da regra OP

05/03/2021 1.14 5.1 Item 3.8 – Alteração dos campos retorno

06/04/2021 1.15 5.1 Item 3.3 – Exclusão das regras HQ, IB, HR, HS

06/05/2021 1.16 5.1 Geral – exclusão do campo que é retornado, quando o 
erro OZ é apresentado. O campo fará parte da lista de 
erros. Ver no manual de anexo o tipo “Lista de Erro”

14/06/2021 1.17 5.1 Item 3.1, Item 3.2 e Item 3.5 – Inclusão da regra OG 
Item 3.1, Item 3.2 – Inclusão da regra OM

25/06/2021 1.18 5.1 Item 3.5 – Foram retiradas as regras HQ, HR e HS na 
exclusão de empréstimo consignado

30/07/21 1.19  12/08/21 Item 3.8 (Consulta de empréstimos) - inclusão de novos
campos de retornos
Item 3.1, 3.2 e 3.6 – Detalhamento dos campos e 
ajustes na descrição dos campos: valorLimiteCartao
percentualRMC, valorUtilizadoMesCartao, 
valorSaldoLimiteCartao, valorDesconto
Item 3.6 – Inclusão de exemplo de inclusão de desconto
de cartão

30/07/21 1.20  09/09/21 Item 3.1, 3.2 e 3.6 – Inclusão da regra OH
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1. Regras de negócio
Para que uma operação seja utilizada pela Instituição Financeira é necessário 
que o INSS habilite a operação, para a IF, no sistema.

O horário de funcionamento das operações foi definido pelo INSS entre 06:00 
e 22:00. Este prazo é parametrizado pela gestão de empréstimo consignado do
INSS.

Para que uma operação seja utilizada pela Instituição Financeira é necessário 
que ela realize a autenticação no gateway de API (Ver anexo – Autenticação e 
conectividade no gateway de API).

2. Legendas

Ver Manual de comunicação – anexos dos serviços on-line.

3. Operações

3.1. Averbação de empréstimo consignado 

Regras
◦ Na operação de averbação on-line de uma consignação é possível 

averbar as seguintes modalidades de consignação:
▪ 71 – Viaja mais
▪ 75 - Retenção
▪ 98 – Empréstimo Consignado

Obs: A modalidade 77 – Desconto do cartão, será feita através da 
operação de Inclusão desconto de cartão (ver item 3.6) 

• Os campos cpfMutuario e nomeMutuario, referem-se:
◦ Ao titular do benefício, quando este não tiver representante legal 

ativo;
◦ Ao representante legal do benefício, quando este tiver um 

representante legal ativo.
• Caso a competenciaInicioDesconto seja informada, ela é validada 

conforme as regras correntes (atualmente IN 100). Quando não é 
informada, ela é calculada para a competência atual ou para a próxima 
competência de acordo com as regras correntes (atualmente IN 100) e 
cronograma de datas limites de envio.

Solicitação de averbação de empréstimo consignado

A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:
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Solicitação de averbação de empréstimo consignado (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obrig
atóri

o

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio Número do 
benefício 

28292632
1

Numérico 12 Sim

Retorno NB,
HM, HQ, IB,
HN, IE, HP,
HR, H3, IF

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante

1 Numérico 03 Sim
Retorno BC,
ON, FH, CA,

HS, AB

competenciaInicioDesco
nto 

Competência de 
início do 
desconto

202005
Competên

cia
- Não

Retorno AP,
HT

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRAT
O_XYZ

Texto 20 Sim Retorno NC,
HX, OH

cpfMutuario
CPF  do
mutuário

39989542
872

Numérico 11 Sim
Retorno SF,

PF, OS

nomeMutuario
Nome do 
mutuário

Maria
Augusta

do Santos
Texto 30 Sim

Retorno AO,
IA

UFAPS
UF da APS 
mantenedora do 
benefício 

CE Texto 2 Sim Retorno AY

classificadorModalidade
Classificador da 
modalidade da 
consignação

98 Numérico 02 Sim
Dom [H]
Retorno AB

dataInicioContrato
Data de início de
contrato 31102019 Data - Sim Retorno AP

dataFimContrato
Data do fim de 
contrato 31102020 Data - Sim Retorno AP

numeroParcelas Número de 
parcelas

12 Numérico 02 Sim Retorno BL,
HV, IR

valorLiberado Valor liberado 1200 Numérico 12.02 Sim Retorno BL

valorEmprestimo
Valor do 
empréstimo

1300 Numérico 12.02 Sim Retorno: PI

valorParcela Valor da parcela 100 Numérico 12.02 Sim Retorno BL,
HW

valorIOF Valor do IOF 3.80 Numérico 12.02 Não Retorno IO

*CNPJAgenciaBancaria

CNPJ da agência 
bancária onde foi
realizada a 
operação

Numérico 14 Não Retorno CJ

*CNPJCorrespondente
CNPJ do 
correspondente 
bancário

12123123
000122

Numérico 14 Não Retorno CJ

*CPFCorrespondente CPF do agente 
do 

12345678
922

Numérico 11 Não Retorno CJ
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correspondente 
bancário

valorTaxaAnual 
Valor em 
percentual da 
taxa anual

1.80 Numérico 05.02 Não Retorno OU

valorCETAnual

Valor  em
percentual  do
CET  (Custo
Efetivo  Total)
Anual

20.98 Numérico 05.02 Não Retorno OV

cbcIfPagadora

CBC da IF 
pagadora (IF 
relacionada à 
agenciaPagadora
e contaCorrente 
do beneficiário)

001 Numérico 03 Não Retorno OF

**agenciaPagadora
Agência 
pagadora

1557 Numérico 04 Não Retorno AM

**contaCorrente
Conta-corrente
onde o benefício
é pago

52555 Texto 12 Não Retorno AN

**DVContaCorrente 

Dígito verificador
da  conta-
corrente

6 Texto 01 Não Retorno AN

canalAtendimento

Canal em que foi
realizado  o
atendimento  da
respectiva
operação

2 Numérico 01 Não Dom [E]
Retorno CI

* É obrigatório que apenas um dos grupos de campos seja preenchido: 
• Grupo1 - CNPJAgenciaBancaria ou
• Grupo 2 - CNPJCorrespondente e CPFCorrespondente.

** É obrigatório o preenchimento dos campos a seguir, apenas quando o tipo de crédito do 
benefício é igual a 2 (conta-corrente): contaCorrente, DVContaCorrente. Ver no domínio [F], a 
lista dos tipos de créditos.
*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem outros erros/retornos: AV, OT, OZ, OG 
e OM

Exemplo:
• numeroBeneficio: 282926321,
• codigoSolicitante: 1,
• competenciaInicioDesconto: 202005,
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
• cpfMutuario: 39989542872,
• nomeMutuario: Maria Augusta do Santos,
• UFAPS: CE,
• classificadorModalidade: 98,
• dataInicioContrato: 21102019,
• dataFimContrato:  31102020,
• numeroParcelas: 12,
• valorLiberado: 1200,
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• valorEmprestimo: 1300,
• valorParcela: 100,
• valorIOF: 3.80,
•  CNPJAgenciaBancaria:
• CNPJCorrespondente: 12123123000122,
• CPFCorrespondente: 12345678922,
• valorTaxaAnual: 1.80,
• valorCETAnual: 20.98,
• cbcIfPagadora: 001,
• agenciaPagadora: 1557,
• contaCorrente: 52555,
• DVContaCorrente:6,
• canalAtendimento: 1

Retorno da averbação de empréstimo consignado
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando a solicitação é aceita:
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"competenciaInicioDesconto": "202005",
"hashOperacao": "32541",
"codigoSucesso":"BD", 
"mensagem":"Inclusão efetuada com sucesso"}

• Quando a solicitação não é aceita: 
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"hashOperacao": "32541",
"erros":[{"codigo":"HN", "mensagem":"Tipo de benefício não 
permite empréstimo"}]}

Retorno da averbação de empréstimo consignado - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

competenciaInicio
Desconto

Competência
de  início
desconto

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de
sucesso

BD Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Inclusão efetuada
com sucesso

Texto 100 Sim
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Retorno da averbação de empréstimo consignado- erros (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Ope
ração  fora  do
horário
permitido."}

Lista
de
Erro

- Sim
Dom [A]

3.2. Averbação de RMC

Regras:
• Os campos cpfMutuario e nomeMutuario, referem-se:

◦ Ao titular do benefício, quando este não tiver representante legal 
ativo;

◦ Ao representante legal do benefício, quando este tiver um 
representante legal ativo.

Solicitação de averbação de RMC

A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de averbação de RMC (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obrig
atório

Domínio/
Principais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio
Número do 
benefício 282926321

Numéric
o 12 Sim

Retorno
NB, HM,

HQ, IB, HN,
IE, HR, H3,

IF

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante

1
Numéric

o 03 Sim

Retorno
BC, ON,

FH, AB, CA,
HS, AB

numeroContrato
Número do 
contrato

CONTRATO_
XYZ

Texto 20 Sim
Retorno

NC, HX, OH

cpfMutuario CPF do mutuário 3998954287
2

Numéric
o

11 Sim Re torno
SF, PF, OS
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nomeMutuario
Nome do 
mutuário

Maria
Augusta do

Santos
Texto 30 Sim

Retorno
AO, IA

UFAPS
UF da APS 
mantenedora do 
benefício 

CE Texto 2 Sim Retorno AY

dataInicioContrato
Data de início de 
contrato 31102019 Data - Sim Retorno AP

valorLimiteCartao
Valor limite do 
cartão de crédito

1200
Numéric

o 12.02 Sim Retorno OD

percentualRMC

Percentual 
informado para 
Reserva de 
Margem para 
Cartão de Crédito
(RMC)

5
Numéric

o 05.02 Sim Retorno
OC, HW

*CNPJAgenciaBancari
a

CNPJ da agência 
bancária onde foi 
realizada a 
operação

Numéric
o 14 Não Retorno CJ

*CNPJCorrespondente
CNPJ do 
correspondente 
bancário

1212312300
0122

Numéric
o 14 Não Retorno CJ

*CPFCorrespondente
CPF do agente do
correspondente 
bancário

1234567892
2

Numéric
o 11 Não Retorno CJ

cbcIfPagadora

CBC da IF 
pagadora (IF 
relacionada à 
agenciaPagadora 
e contaCorrente 
do beneficiário)

001
Numéric

o 03 Não Retorno OF

**agenciaPagadora Agência pagadora 1557
Numéric

o 04 Não Retorno AM

**contaCorrente
Conta-corrente
onde  o  benefício
é pago

52555 Texto 12 Não Retorno AN

**DVContaCorrente 
Dígito  verificador
da conta-corrente 6 Texto 01 Não Retorno AN

canalAtendimento

Canal em que foi
realizado  o
atendimento  da
respectiva
operação

2
Numéric

o
01 Não

Dom [E]
Retorno CI

* É obrigatório que apenas um dos grupos de campos seja preenchido: 
• Grupo1 - CNPJAgenciaBancaria ou
• Grupo 2 - CNPJCorrespondente e CPFCorrespondente.

** É obrigatório o preenchimento dos campos a seguir, apenas quando o tipo de crédito do 
benefício é igual a 2 (conta-corrente): contaCorrente, DVContaCorrente. Ver no domínio [F], a 
lista dos tipos de créditos.
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*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem outros erros/retornos: AV, OT, OZ, OG 
e OM.

Exemplo:
• numeroBeneficio: 282926321,
• codigoSolicitante:1
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
• cpfMutuario: 39989542872,
• nomeMutuario: Maria Augusta do Santos,
• UFAPS: CE,
• dataInicioContrato: 21102019,
• valorLimiteCartao: 1630,
• percentualRMC: 5
• CNPJAgenciaBancaria: 
• CNPJCorrespondente: 12123123000122,
• CPFCorrespondente: 12345678922,
• cbcIfPagadora: 001,
• agenciaPagadora: 1557,
• contaCorrente: 52555,
• DVContaCorrente:6,
• canalAtendimento: 1

Retorno da averbação de RMC

Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:
• Quando a solicitação é aceita:

{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"valorReservado": "100",
"hashOperacao": "32541",
"codigoSucesso":"BD", 
"mensagem":"Inclusão efetuada com sucesso"}

• Quando a solicitação não é aceita: 
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"hashOperacao": "32541",
"erros":[{"codigo":"HN", "mensagem":"Tipo de benefício não permite 
empréstimo"}]}

Retorno da averbação de RMC - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroContrato Número do contrato CONTRATO_XY
Z

Texto 20 Sim

valorReservado Valor reservado 100 Numé
rico

12.02 Sim

hashOperacao Hash da operação 32541 Numé
rico

15 Sim
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codigoSucesso Código de sucesso BD Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Inclusão
efetuada com

sucesso

Texto 100 Sim

Retorno da averbação de RMC  - erros (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Ope
ração  fora  do
horário
permitido."}

Lista
de
Erro

- Sim

Dom [A]

3.3. Suspensão de empréstimo consignado 

Regras
◦ Na operação de suspensão e reativação de um empréstimo 

consignado é possível trabalhar com as seguintes modalidades de 
consignação:
▪ 71 – Viaja mais
▪ 75 – Retenção
▪ 76 – RMC
▪ 98 – Empréstimo Consignado

Solicitação de suspensão de empréstimo consignado 

A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de suspensão de empréstimo consignado (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obrig
atóri

o

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio
Número do 
benefício 282926321 Numérico 12 Sim

Retorno
NB, HM, HP,

H3

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante 1 Numérico 03 Sim

Retorno BC,
ON, FH, AB,

CA, AB
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numeroContrato
Número do 
contrato

CONTRATO
_XYZ Texto 20 Sim

Retorno NC,
HZ, HY, IQ,
PL, AX, AP

Obs.:
*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: AV, OT e OZ.

Exemplo:
• numeroBeneficio: 282926321,
• codigoSolicitante:1
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ

Retorno da suspensão de empréstimo consignado
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando a solicitação é aceita:
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"competenciaSuspensao": "202005",
"hashOperacao": "32541",
"codigoSucesso": "BS", 
"mensagem": "Suspensão efetuada com sucesso"}

• Quando a solicitação não é aceita: 
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"hashOperacao": "32541",
"erros":[{"codigo":"HN", "mensagem":"Tipo de benefício não 
permite empréstimo"}]}

Retorno suspensão de empréstimo consignado - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

competenciaSus
pensao

Competência  de
suspensão

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash da operação 32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de
sucesso

BS Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Suspensão
efetuada com

sucesso

Texto 100 Sim

____________________________________________________________
Página 15 de 34



Retorno suspensão de empréstimo consignado - Erros (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atóri
o

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numérico 15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Ope
ração  fora  do
horário
permitido."}

Lista  de
Erro

- Sim

Dom [A]

3.4. Reativação de empréstimo consignado 

Regras
◦ Na operação de reativação de um empréstimo consignado é possível 

trabalhar com as seguintes modalidades de consignação:
▪ 71 – Viaja mais
▪ 75 – Retenção
▪ 76 – RMC
▪ 98 – Empréstimo Consignado

Solicitação de reativação de empréstimo consignado 
A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de reativação de empréstimo consignado  (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obri
gató
rio

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio Número do benefício 28292632
1

Numérico 12 Sim Retorno NB,
HM, IB,  H3

codigoSolicitante CBC da IF solicitante 1 Numérico 03 Sim
Retorno BC,
ON, FH, AB,

CA

numeroContrato Número do contrato
CONTRAT

O_XYZ Texto 20 Sim
Retorno NC,
HZ, HY, PL,

AP
Obs.*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: AV, OT e OZ.

Exemplo:
• numeroBeneficio: 282926321,
• codigoSolicitante:1
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ
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Retorno da reativação de empréstimo consignado
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando a solicitação é aceita:
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"competenciaReativacao": "202005",
"hashOperacao": "32541",
"codigoSucesso":"BR", 
"mensagem":"Reativação efetuada com sucesso"}

• Quando a solicitação não é aceita: 
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"hashOperacao": "32541",
"erros":[{"codigo":"HN", "mensagem":"Tipo de benefício não 
permite empréstimo"}]}

Retorno da reativação de empréstimo consignado - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

competenciaReativacao Competênci
a  de
reativação

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de
sucesso

BR Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Reativação
efetuada com

sucesso

Texto 100 Sim

Retorno da reativação de empréstimo consignado - Erros (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atóri
o

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numérico 15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Op
eração  fora  do
horário
permitido."}

Lista  de
Erro

- Sim Dom [A]

____________________________________________________________
Página 17 de 34



3.5. Exclusão de empréstimo consignado

Regras
• Na operação de exclusão de empréstimo consignado on-line é possível 

excluir as seguintes modalidades de consignação:
◦ 71 – Viaja mais
◦ 75 – Retenção
◦ 76 – RMC
◦ 98 – Empréstimo Consignado

Obs: A modalidade 77 – Desconto do cartão, será feita através da 
operação de exclusão desconto de cartão (ver item 3.7)

• Quando é excluído um empréstimo que está em uma operação de 
alteração de empréstimo programada para ser realizada na competência 
seguinte, a alteração de empréstimo é cancelada e a margem reservada 
para a alteração de empréstimo liberada.

• Quando é excluído um empréstimo, que foi criado em uma operação de 
refinanciamento, e este refinanciamento ainda está dentro do período de 
reversão, a operação de exclusão cancelará a possibilidade de reversão 
do refinanciamento e as margens reservadas para o refinanciamento 
serão liberadas.

Solicitação de exclusão empréstimo consignado
A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de exclusão empréstimo consignado (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obriga
tório

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio
Número do 
benefício 

28292632
1

Numérico 12 Sim
Retorno NB, 
HM, IB, H3, 
AP

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante

1 Numérico 03 Sim
Retorno BC, 
ON, FH, AB, 
CA

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRAT
O_XYZ

Texto 20 Sim Retorno NC, 
HZ, HY

motivoExclusao Motivo da exclusão 1 Numérico 2 Sim
Dom [I]
Retorno ME

Obs.*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: AV, OT, OZ e 
OG.
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Exemplo:
• numeroBeneficio: 282926321,
• codigoSolicitante:1
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
• motivoExclusao:2,

Retorno da Exclusão de empréstimo consignado
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando a solicitação é aceita:
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"competenciaExclusao": "202005",
"hashOperacao": "32541",
"codigoSucesso":"BF", 
"mensagem":"Exclusão (ou baixa) efetuada com sucesso"}

• Quando a solicitação não é aceita: 
{numeroContrato: CONTRATO_XYZ,
"hashOperacao": "32541",
"erros":[{"codigo":"HN", "mensagem":"Tipo de benefício não 
permite empréstimo"}]}

Solicitação de exclusão empréstimo consignado  - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XY
Z

Texto 20 Sim

competenciaExclusao Competência
de exclusão *

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de
sucesso

BF Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Exclusão
efetuada com

sucesso

Texto 100 Sim

Solicitação de exclusão empréstimo consignado  - Erros (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atóri
o

Domínio

numeroContrat
o

Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da 32541 Numérico 15 Sim

____________________________________________________________
Página 19 de 34



operação

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Opera
ção  fora  do  horário
permitido."}

Lista  de
Erro

- Sim

Dom [A]

*A competenciaExclusao – é a competência a partir da qual não haverá mais descontos 
(inclusive). Desta forma, já na competência de exclusão não haverá mais descontos.

3.6. Inclusão desconto de cartão

Regras
◦ Na operação de Inclusão desconto de cartão é possível averbar a 

modalidade 77 – Desconto do cartão, de forma on-line.
◦ A requisição pode conter de 1 a 300 solicitações.

Segue exemplo de inclusão de desconto de cartão relacionada a uma 
RMC:

Dados Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Inclusão de
RMC

Inclusão
Desconto
de Cartão

Inclusão
Desconto
de Cartão

Inclusão
Desconto
de Cartão

Mensalidade Reajustada R$ 1.250
Base de cálculo R$ 2.000
Requisição

valorLimiteCartao R$ 2.000
percentualRMC 5,00%
valorUtilizadoMesCartao R$ 1.000 R$ 0 R$ 500
valorSaldoLimiteCartao R$ 1.000 R$ 900 R$ 1.300
valorDesconto R$ 100 R$ 100 R$ 100

Solicitação de Inclusão desconto de cartão
A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de Inclusão desconto de cartão (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obrig
atório

Domínio/Prin
cipais

retornos de
erros***

numeroBeneficio
Número do 
benefício 

28292632
1

Numérico 12 Sim
Retorno:  AV,
NB,  HM, HQ,
IB,  HR,  HN

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante

1 Numérico 03 Sim
Retorno BC,
ON, FH, AB,

CA

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRAT
O_XYZ

Texto 20 Sim Retorno NC,
HX, AP, OH
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valorSaldoLimiteCartao 

Valor do 
saldo 
utilizado 
dentro do 
valor limite 
do cartão

1200 Numérico 12.02 Sim Retorno OA

valorUtilizadoMesCartao

Valor que foi 
utilizado no 
mês pelo 
cartão

1200 Numérico 12.02 Sim Retorno OB

valorDesconto
Valor do 
descontado 
no mês

100 Numérico 12.02 Sim
Retorno OE,

HW

valorIOF Valor do IOF 3.80 Numérico 12.02 Não Retorno IO

valorTaxaAnual 
Valor em 
percentual da
taxa anual

1.80 Numérico 05.02 Não Retorno OU

valorCETAnual

Valor  em
percentual do
CET  (Custo
Efetivo  Total)
Anual

20.98 Numérico 05.02 Não Retorno OV

Obs.*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: AV, DK, OT e OZ.

Exemplo:
{"inclusaoDescontoCartao":
  [ 

{"numeroBeneficio":7444222094,"codigoSolicitante":999,"nu
meroContrato":"CONT_DC_7444222094", 
"valorSaldoLimiteCartao" : 200, "valorUtilizadoMesCartao" : 
100, "valorDesconto" : 50, "valorIOF":1.77, "valorTaxaAnual":
27.1, "valorCETAnual": 3 },
  
{"numeroBeneficio":7555222094,"codigoSolicitante":999,"nu
meroContrato":"CONT_DC_7555222094", 
"valorSaldoLimiteCartao" : 200, "valorUtilizadoMesCartao" : 
200, "valorDesconto" : 350, "valorIOF":2.77, valorTaxaAnual": 
27.1, "valorCETAnual": 3 },
  
{"numeroBeneficio":7666222094,"codigoSolicitante":999,"nu
meroContrato":"CONT_DC_7666222094", 
"valorSaldoLimiteCartao" : 300, "valorUtilizadoMesCartao" : 
300, "valorDesconto" : 50, "valorIOF":3, "valorTaxaAnual": 
27.1, "valorCETAnual": 2 },
  
{"numeroBeneficio":7000222094,"codigoSolicitante":999,"nu
meroContrato":"CONT_DC_7000222094", 
"valorSaldoLimiteCartao" : 200, "valorUtilizadoMesCartao" : 
100, "valorDesconto" : 50, "valorIOF":4, "valorTaxaAnual": 
27.1, "valorCETAnual": 2 }

  ]
}
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Retorno da Inclusão desconto de cartão
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando, pelo menos uma solicitação é aceita, é retornada a lista de 
solicitações que obtiveram sucesso: descontoCartaoSucesso.

• Quando não é possível ler a lista de desconto de cartões ou o tamanho 
da lista é inválido, são retornados os erros e a lista não é processada: 
erros.

• Quando, pelo menos uma solicitação é rejeitada, é retornada a lista de 
solicitações que falharam: descontoCartaoFalha.

Exemplo:
{"descontosCartaoSucesso": [
        {
            "competenciaDesconto": 202007,
            "numeroBeneficio": 7444222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7444222094",
            "codigoSucesso": "BD",
            "mensagem": "Inclusão Efetuada com Sucesso",
            "hashOperacao": 12890
        },
        {
            "competenciaDesconto": 202007,
            "numeroBeneficio": 7666222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7666222094",
            "codigoSucesso": "BD",
            "mensagem": " Inclusão Efetuada com Sucesso",
            "hashOperacao": 12891
        }
 ],
"descontosCartaoFalha": [
        {
            "numeroBeneficio": 7555222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7555222094",
            "erros": [
                {
                    "codigo": "HW",
                    "mensagem": "Margem consignável excedida para o 

   mutuário dentro do prazo do contrato"
                }

   ],
            "hashOperacao": 12888
        },
        {
            "numeroBeneficio": 7000222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7000222094",
            "erros": [
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                {
                    "codigo": "HW",
                    "mensagem": "Margem consignável excedida para o 

   mutuário dentro do prazo do contrato"
                }
            ],
            "hashOperacao": 12889
        }
  ]
}

Retorno da Inclusão do desconto de cartão - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroBeneficio Número do 
benefício 

282926321 Numé
rico

12 Sim

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numé
rico

03 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

competenciaDesco
nto

Competência
desconto

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de
sucesso

BD Texto 2 Sim Dom [N]

mensagem Texto Inclusão efetuada
com sucesso

Texto 100 Sim

Retorno da Inclusão do desconto de cartão – erros de leitura na lista ou no tamanho
da lista (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"OL",
"A lista enviada na
solicitação  está
inválida"}

Lista
de
Erro

- Sim

Dom [A]
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Retorno da Inclusão do desconto de cartão - erros (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

numeroBeneficio Número do 
benefício 

282926321 Numé
rico

12 Sim

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numé
rico

03 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

{"codigo":"FH",
"mensagem":"Ope
ração  fora  do
horário
permitido."}

Lista
de
Erro

- Sim

Dom [A]

3.7. Exclusão desconto de cartão

Regras
◦ Na operação de exclusão desconto de cartão é possível excluir um 

contrato com a modalidade 77 – Desconto do cartão, de forma on-
line.

◦ A requisição pode conter de 1 a 300 solicitações.

Solicitação de exclusão desconto de cartão
A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de exclusão desconto de cartão (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obri
gató
rio

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

numeroBeneficio
Número do 
benefício 

28292632
1

Numérico 12 Sim
Retorno

NB, HM, IB,
H3

codigoSolicitante
CBC da IF 
solicitante 1 Numérico 03 Sim

Retorno BC,
ON, FH, AB,

CA

numeroContrato
Número do 
contrato

CONTRAT
O_XYZ

Texto 20 Sim
Retorno NC,
HZ, HY, AP

motivoExclusao Motivo da exclusão 1 Numérico 2 Sim
Dom [I]
Retorno ME
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Obs.*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: AV, DK, OT e 
OZ.

Exemplo:
{"exclusaoDescontoCartao":
  [  
 
{"numeroBeneficio":7444222094,"codigoSolicitante":999,"numeroC
ontrato":"CONT_DC_7444222094", "motivoExclusao": 2},
  
{"numeroBeneficio":7555222094,"codigoSolicitante":999,"numeroC
ontrato":"CONT_DC_7555222094", "motivoExclusao":3},
  
{"numeroBeneficio":7666222094,"codigoSolicitante":999,"numeroC
ontrato":"CONT_DC_7666222094", "motivoExclusao":2},
  
{"numeroBeneficio":7000222094,"codigoSolicitante":999,"numeroC
ontrato":"CONT_DC_7000222094", "motivoExclusao":2}
  ]
}

Retorno da exclusão desconto de cartão on-line
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando, pelo menos uma solicitação é aceita, é retornada a lista de 
solicitações que obtiveram sucesso: descontoCartaoSucesso.

• Quando não é possível ler a lista de desconto de cartões ou o tamanho 
da lista é inválido, são retornados os erros e a lista não é processada: 
erros.

• Quando, pelo menos uma solicitação é rejeitada, é retornada a lista de 
solicitações que falharam: descontoCartaoFalha.

Exemplo:
{
    "descontosCartaoSucesso": [
        {
            "competenciaExclusao": 202007,
            "numeroBeneficio": 7444222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7444222094",
            "codigoSucesso": "BF",
            "mensagem": "Exclusãoo Efetuada com Sucesso",
            "hashOperacao": 12999
        },
        {
            "competenciaExclusao": 202007,
            "numeroBeneficio": 7666222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7666222094",
            "codigoSucesso": "BF",
            "mensagem": "Exclusão Efetuada com Sucesso",
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            "hashOperacao": 12906
        }
    ],
    "descontosCartaoFalha": [
        {
            "numeroBeneficio": 7555222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7555222094",
            "erros": [
                {
                    "codigo": "HY",
                    "mensagem": "Emprésstimo inexistente"
                }
            ],
            "hashOperacao": 12903
        },
        {
            "numeroBeneficio": 7000222094,
            "codigoSolicitante": 999,
            "numeroContrato": "CONT_DC_7000222094",
            "erros": [
                {
                    "codigo": "HY",
                    "mensagem": "Empréstimo inexistente"
                }
            ],
            "hashOperacao": 12904
        }
    ]
}

Solicitação de exclusão desconto de cartão - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

numeroBeneficio Número do 
benefício 

282926321 Numé
rico

12 Sim

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numé
rico

03 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XY
Z

Texto 20 Sim

competenciaExclusao Competência
de exclusão *

202005 Numé
rico

06 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

codigoSucesso Código  de BF Texto 2 Sim Dom [N]
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sucesso

mensagem Texto Exclusão
efetuada com

sucesso

Texto 100 Sim

Retorno da exclusão do desconto de cartão – erros de leitura na lista ou no tamanho
da lista (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"OL",
"A lista enviada na
solicitação  está
inválida"}

Lista
de
Erro

- Sim

Dom [A]

Retorno da exclusão do desconto de cartão - erros (JSON) 

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrig
atório

Domínio

numeroBeneficio Número do 
benefício 

282926321 Numé
rico

12 Sim

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numé
rico

03 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

hashOperacao Hash  da
operação

32541 Numé
rico

15 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"Ope
ração  fora  do
horário
permitido."}

Lista
de
Erro

- Sim

Dom [A]

*A competenciaExclusao  –  é  a  competência  a  partir  da  qual  não  haverá  mais  descontos
(inclusive). Desta forma, já na competência de exclusão não haverá mais descontos.

3.8. Consulta de empréstimo consignado

Regras
• Na operação de consulta de empréstimo consignado on-line:

◦ É possível consultar todas as modalidades de consignação:
▪ 71 – Viaja mais
▪ 75 – Retenção
▪ 76 – RMC
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▪ 77 – Desconto de cartão
▪ 98 – Empréstimo Consignado

◦ Só é possível a consulta de empréstimos do próprio banco.

Solicitação de consulta de empréstimo consignado
A IF enviará os seguintes dados para cada operação a ser realizada pela 
DATAPREV:

Solicitação de consulta de empréstimo consignado (JSON)

Cabeçalho Descrição Exemplo Tipo Tam
Obriga
tório

Domínio/P
rincipais
retornos

de
erros***

codigoSolicitante CBC da IF solicitante 1 Numérico 03 Sim Retorno BC, 
ON, FH, CA, 

numeroContrato Número do contrato
CONTRATO_X

YZ
Texto 20 Sim

Retorno NC, 
HY

Obs.*** Além dos erros descritos na tabela acima, existem os erros/retornos: OT e OZ.

Exemplo:
• codigoSolicitante:1
• numeroContrato: CONTRATO_XYZ

Retorno da consulta de empréstimo consignado
Após o processamento a Dataprev retorna os seguintes dados:

• Quando a solicitação é aceita:
{

"codigoSolicitante": "1",
"numeroBeneficio": "282926321",
"numeroContrato":"CONTRATO_XYZ",
"situacaoEmprestimo":"0", 
"descricaoSituacaoEmprestimo": "ATIVO" },
"dataInclusaoEmpréstimo": "31102019"
"classificadorModalidade": "98", 
"descricaoClassificadorModalidade": "Empréstimo 
Consignado" }
"dataExclusao": "28072021",
"classificadorOrigemExclusao":
"classificadorOrigemAverbacao": [{"codigo":"0", 
"descricao":"Averbação banco"}]
"dadosComplementaresContrato":<Ver descrição abaixo>
}

•  dadosComplementaresContrato quando o campo 
classificadorModalidade igual a um destes: 
◦ 98 – Empréstimo Consignado
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◦ 71 – Viaja Mais
◦ 75 – Retenção
{

"competenciaInicioDesconto":"201911",
"dataInicioContrato":"31102019",
"dataFimContrato":"31102020",
"numeroParcelas":"12",
"valorLiberado":"1100",
"valorEmprestimo":"1200",
"valorParcela":"100",
"valorIOF":"3.80",
"valorTaxaAnual":"1.80",
"valorCETAnual":"20.98",
"dataSuspensaoBanco": "01012020"
"dataSuspensaoINSS": 
"dataReativacaoBanco":"01102020" 
"dataReativacaoINSS": 

}

•  dadosComplementaresContrato quando o campo 
classificadorModalidade igual a 76 – RMC:
{

"competenciaInicioDesconto": "201911",
"dataInicioContrato":"31102019",
"valorLimiteCartao": "1200",
"percentualRMC": "5",
"dataSuspensaoBanco": "01012020"
"dataSuspensaoINSS": 
"dataReativacaoBanco":"01102020" 
"dataReativacaoINSS": 

}
• dadosComplementaresContrato quando o campo 

classificadorModalidade igual a 77 – Desconto de cartão:
{

"competenciaDesconto": "201911",
"valorSaldoLimiteCartao":"1200",
"valorUtilizadoMesCartao":"1200",
"valorDesconto":"100"

}
• Quando a solicitação não é aceita: 

{
"codigoSolicitante": "1",
"numeroContrato": "CONTRATO_XYZ",
"erros":[{"codigo":"HY", "mensagem":"Empréstimo Inexistente"}]
}
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Solicitação de consulta de empréstimo consignado  - Sucesso (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obriga
tório

Domínio

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numéri
co

3 Sim

numeroBeneficio Número do 
benefício 

282926321 Numéri
co

12 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO
_XYZ

Texto 20 Sim

situacaoEmprestimo Código da situação
do empréstimo 
consignado

0 Numéri
co

2 Sim Dom [P]

descricaoSituacaoEm
prestimo

Descrição da 
situação do 
empréstimo 
consignado

ATIVO Texto 40 Sim Dom [P]

dataInclusaoEmpresti
mo

Data de inclusão 
do registro de 
empréstimo 
consignado 
(ddMMyyyy)

31102019 Data - Sim

classificadorModalida
de

Código do 
classificador de 
modalidade da 
consignação

98 Numéri
co

2 Sim Dom [H]

descricaoClassificado
rModalidade

Descrição do 
classificador de 
modalidade da 
consignação

Empréstim
o
Consignado

Texto 21 Sim Dom [H]

dataExclusao Data da exclusão 
do empréstimo 
(ddMMyyyy)

28072021 Data - Não

classificadorOrigemE
xclusao 

Classificador da 
origem da 
exclusão 

- Código
e

Descriç
ão

- Não

classificadorOrigemA
verbacao 

Classificador da 
origem da 
averbação

{"codigo":"
0",

"descricao"
:"Averbaçã
o banco"}

Código
e

Descriç
ão

Sim

dadosComplementare
sContrato

Dados 
complementares 
do contrato de 
acordo com o 
campo 
classificadorModali
dade

- Sim

____________________________________________________________
Página 30 de 34



dadosComplementaresContrato quando o campo classificadorModalidade igual a um
destes: 
        ◦ 98 – Empréstimo Consignado
        ◦ 71 – Viaja Mais
        ◦ 75 – Retenção

Campo Descrição Exempl
o

Tipo Tam Obrigató
rio

Domí
nio

competenciaInicioDesco
nto

Competência de 
início de desconto 
(AAAAMM)

201911 Numéri
co

6 Sim

dataInicioContrato Data de início do 
contrato

3110201
9

Data - Sim

DataFimContrato Data do fim do 
contrato

3110202
0

Data - Sim

numeroParcelas Número de 
parcelas

12 Numéri
co

02 Sim

valorLiberado Valor efetivamente
liberado ao 
beneficiário

1100 Numéri
co

12.02 Não

valorEmprestimo valor total que o 
beneficiário pagará

1200 Numéri
co

12.02 Sim

valorParcela Valor da parcela a 
ser descontada em
cada competência

100 Numéri
co

12.02 Sim

valorIOF Valor do IOF 3.80 Numéri
co

12.02 Não

valorTaxaAnual Valor em 
percentual da taxa
anual

1.80 Numéri
co

05.02 Não

valorCETAnual Valor em 
percentual do CET 
(Custo Efetivo 
Total) Anual

20.98 Numéri
co

05.02 Não

dataSuspensaoBanco Data de suspensão
banco

0101202
0

Data - Não

dataSuspensaoINSS Data de suspensão
INSS

- Data - Não
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dataReativacaoBanco Data de reativação
banco

0110202
0

Data - Não

dataReativacaoINSS Data e reativação 
INSS

- Data - Não

dadosComplementaresContrato quando o campo classificadorModalidade igual a 76 
– RMC:

Campo Descrição Exempl
o

Tipo Tam Obrigató
rio

Domí
nio

competenciaInicioDesco
nto

Competência de 
início de desconto 
(AAAAMM)

201911 Numéri
co

6 Sim

dataInicioContrato Data de início do 
contrato

3110201
9

Data - Sim

valorLimiteCartao Valor limite de 
cartão

1200 Numéri
co

12.02 Sim

percentualRMC Percentual de RMC 5 Numéri
co

05.02 Sim

dataSuspensaoBanco Data de suspensão
banco

0101202
0

Data - Não

dataSuspensaoINSS Data de suspensão
INSS

- Data - Não

dataReativacaoBanco Data de reativação
banco

0110202
0

Data - Não

dataReativacaoINSS Data e reativação 
INSS

- Data - Não
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dadosComplementaresContrato quando o campo classificadorModalidade igual a 77 
– Desconto de cartão:

Campo Descrição Exempl
o

Tipo Tam Obrigató
rio

Domí
nio

competenciaDesconto Competência de 
desconto 
(AAAAMM)

201911 Numéri
co

6 Sim

valorSaldoLimiteCartao Valor do saldo 
limite de cartão

1200 Numéri
co

12.02 Sim

valorUtilizadoMesCartao Valor utilizado no 
mês de cartão

1200 Numéri
co

12.02 Sim

valorDesconto Valor do desconto 100 Numéri
co

12.02 Sim

Solicitação de consulta de empréstimo consignado  - Erros (JSON)

Campo Descrição Exemplo Tipo Tam Obrigat
ório

Domíni
o

codigoSolicitante CBC da IF 
solicitante

1 Numérico 3 Sim

numeroContrato Número do 
contrato

CONTRATO_XYZ Texto 20 Sim

erros Lista  de
possíveis erros

 {"codigo":"FH",
"mensagem":"O
peração fora do
horário
permitido."}

Lista  de
Erro

- Sim

Dom
[A]

4. Anexos

4.1. Autenticação e conectividade no gateway de API

Ver Manual de comunicação – anexos dos serviços on-line

4.2. Certificados digitais tipo A1 - ICP Brasil  

Ver Manual de comunicação – anexos dos serviços on-line

4.3. Domínios e erros

Ver Manual de comunicação – anexos dos serviços on-line
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4.4. Regras de inelegibilidade um benefício

Ver Manual de comunicação – anexos dos serviços on-line
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