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TABELA DE OCORRÊNCIAS
CÓDIGO DAS OCORRÊNCIAS PARA RETORNO/REMESSA

00 Crédito ou débito efetivado (consignação efetuada)
AA Controle inválido
AB Tipo de operação inválido
AC Tipo de serviço inválido
AE Tipo/número de inscrição inválido
AF Código de convênio inválido
AG Agência/conta corrente/DV inválido
AH Nº sequencial do registro no lote inválido
AI Código de segmento de detalhe inválido

AM
AN Conta corrente ou DV da conta é inválido
AJ Tipo de movimento inválido
AO Nome do favorecido não informado
AP Data lançamento inválido
AR Valor do lançamento inválido
AT Tipo/número de inscrição do favorecido inválido
BD Inclusão efetuada com sucesso (consignação efetuada)
BE Alteração efetuada com sucesso
BF Exclusão efetuada com sucesso
BH Empresa não pagou salário
BI Falecimento do mutuário
BJ Empresa não enviou remessa do mutuário
BK Empresa não enviou remessa no vencimento
BL Valor da parcela inválido
BM Identificação do contrato inválida
BN Operação de consignação incluída com sucesso (consignação efetuada)
BO Operação de consignação alterada com sucesso
BP Operação de consignação excluída com sucesso
BQ Operação de consignação liquidada com sucesso
CH Valor do desconto inválido
CP Valor do INSS inválido
HÁ Lote não aceito
HB Inscrição da empresa inválida para o contrato
HC Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato
HD Agência/conta corrente da empresa inexistente/inválido para o contrato
HE Tipo de serviço inválido para o contrato
HG Lote de serviço fora de sequência
HH Lote de serviço inválido
HI Arquivo não aceito
HJ Tipo de registro inválido
HK Código remessa/retorno inválido
HL Versão de layout inválida
HM Mutuário não identificado
HN Tipo do benefício não permite empréstimo
HO Benefício cessado/suspenso
HP Benefício possui representante legal
HQ Benefício é do tipo PA (pensão alimentícia)
HR Quantidade de contratos permitida excedida
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HT Início do desconto informado já ultrapassado
HU Número da parcela inválida
HV Quantidade de parcela inválida
HW Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato
HX Empréstimo já cadastrado
HY Empréstimo inexistente
HZ Empréstimo já encerrado
H1 Arquivo sem trailer
H2 Mutuário sem crédito na competência
H3 Não descontado - outros motivos
H5 Cancelamento de empréstimo retroativo
H6 Outros motivos de glosa
H7
H8 Mutuário desligado do empregador
H9 Mutuário afastado por licença
TA Lote não aceito - Totais do lote com diferença
YC YC Código padrão inválido
YD Código de ocorrência inválido
YE Complemento de ocorrência inválido

Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do cotrato
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