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1. Objetivo
Este documento fornece informações úteis para geração de cartas no Intercob
utilizando documentos Word como modelo.
2. Informações gerais
O Intercob permite que se utilize modelos de cartas feitos em Word para impressão no
sistema. Para isso, deve-se criar o modelo conforme desejado e incluir no seu corpo os
seguintes identificadores, que serão substituídos pelos dados do devedor, débito e associado
em questão no momento da impressão. Lembrando que o computador que está gerando a
carta deve ter o Word instalado.
<bairrodevedor> - Bairro do devedor
<cepdevedor> - CEP do devedor
<cidadedevedor> - Cidade do devedor
<cnpjcredor> - CNPJ do associado
<enderecocredor> - Endereço do associado
<codigodevedor> - Código do devedor no Intercob
<cpfdevedor> - CPF ou CNPJ do devedor
<tipocpfdevedor> - CPF ou CNPJ
<telefonesdevedor> - Telefones do devedor
<dataatual> - Data de geração da carta
<dataextenso> - Data de geração da carta, por extenso.
<datavenc> - Data de vencimento do débito
<datavencs> - Data de vencimento de todos os débitos
<diasdeatraso> - Dias de atraso do débito ou seja
<enderecodevedor> - Endereço do devedor
<identidadedevedor> - Identidade do devedor
<nomecomcredor> - Nome comercial do associado
<NOMECOMCREDOR> - Nome comercial do associado, em letras maiúsculas
<nomecredor> - Razão social do associado
<NOMECREDOR> - Razão social do associado, em letras maiúsculas
<razaonomecredor> - Razão social e nome comercial do associado
<nomecredores> - Razão social de todos os associados, em caso de mais de um
<nomecomcredores> - Nome comercial de todos os associados, em caso de mais de um
<nomedevedor> - Nome do devedor
<NOMEDEVEDOR> - Nome do devedor, em letras maiúsculas

<numerotitulo> - Número de título do débito
<termosnegociacao> - Descrição da negociação, se existir
<termosnegociacaoextenso> - Descrição da negociação com valor por extenso, se existir
<ufdevedor> - UF do devedor
<valorcomdesconto> - Valor corrigido do débito com desconto autorizado
<valorcorrigido> - Valor corrigido do débito
<extensovalorcorrigido> - Valor corrigido do débito, por extenso
<valorcorrigidototal> - Valor total corrigido (todos os débitos do devedor)
<extensovalorcorrigidototal> - Valor corrigido de todos os débitos, por extenso
<valorcorrigidocomdescontototal> - Valor total cor.com desc. (todos os débitos do devedor)
<extensovalorcorrigidocomdescontototal> - Valor cor. com desconto por extenso (todos déb.)
<valororiginal> - Valor original do débito
<extensovalororiginal> - Valor original do débito, por extenso
<valororiginaltotal> - Valor total original (todos os débitos do devedor)
<valorpago> - Valor já pago do débito
<totparcneg> - Número total de parcelas negociadas
<valornegaberto> - Valor total negociado em aberto
<extensovalornegaberto> - Valor total negociado em aberto, por extenso
<nossonumero> - Nosso número do boleto (quando disponível)
<datamarcada> - Data estipulada na tela de geração de cartas
<diamarcado> - Dia estipulado na tela de geração de cartas
<anomarcado> - Ano marcado na tela de geração de cartas
<seq> - Sequencial estipulado na tela de geração de cartas
<horamarcada> - Hora estipulada na tela de geração de cartas
<nomecobrador> - Nome do cobrador que está cobrando o débito
<nomeoperador> - Nome do operador que gerou a carta
Para listar todos os débitos do devedor :
<valororiginalX> - Valor original do débito, onde X é o número do débito
<datavencX> - Data de vencimento do débito, onde X é o número do débito
<valorcorrigidoX> - Valor corrigido do débito, onde X é o número do débito
<numerotituloX> - Número de título do débito, onde X é o número do débito
Para listar todas as parcelas de uma negociação :
<parcnegX> - Número da parcela negociada, onde X é a parcela
<datanegX> - Vencimento da parcela negociada, onde X é a parcela
<valornegX> - Valor da parcela negociada, onde X é a parcela
Para listar todos os débitos originais de um novo débito criado por negociação :
<numerotitorigX> - Número do título cancelado por negociação, onde X é a ordem do título
<datavencorigX> - Data venc. do título cancelado por negociação, onde X é a ordem do título
<valororigX> - Valor original do título cancelado por negociação, onde X é a ordem do título

