
Código Retorno
 P Descrição

2 OB cancelada em razão do prazo de expurgo vencido.                                                  
3 O número do CPF/CNPJ não conferiu durante a validação da conta (OB crédito BB).                     
3 O código de UG/Gestão é inválido - validação do GRU (OB GRU).                                       
3 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido (OB pagamento caixa).            
3 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido (OB pagamento caixa).             
3 O número do CPF/CNPJ não conferiu durante a validação da conta (OB crédito BB).                     
3 Destino - GRU inválida.                                                                             
4 Relação já enviada anteriormente ao banco. Registros com mesmo número na relação foram cancelados.  
6 OB cancelada através de comando.                                                                    
7 Saldo insuficiente.                                                                                 
8 Destino - Conta Corrente inválida.                                                                  
8 Destino - Poupança inválida.                                                                        

11 O número da conta do beneficiário está zerado (OB crédito BB).                                      
11 O número da conta do beneficiário não foi localizado (OB crédito BB).                               
11 O número da conta do beneficiário está zerado (OB crédito BB).                                      
11 O número da conta do beneficiário não foi localizado (OB crédito BB).                               
11 O número da conta do beneficiário não foi localizado (OB crédito BB).                               
15 O código de banco beneficiário é igual a 0 ou 1 (OB crédito outros bancos).                         
15 O código de banco beneficiário é igual a 0 ou 1 (OB crédito outros bancos).                         
16 OB 12/32 - Indicador de pagamento pessoal diferente de 0 e 1.                                       
16 O valor da 'OB Crédito outros bancos-DOC/TED' é menor que o valor da tarifa.                        
16 O código do tipo de identificador é diferente de 1 e 2 (OB pagamento caixa).                        
17 O código da agência é inexistente (OB crédito BB).                                                  
17 O código da agência é inexistente (OB crédito BB).                                                  
18 O contrato é inexistente no PGT (pagamento salário ou títulos).                                     
18 Destino - Contrato inexistente no PGT (OB Pagamento Títulos).                                       
18 Destino - Contrato inexistente no PAG (OB Pagamento Salário).                                       
19 O valor é inválido (602E-2-VL).                                                                     
21 O código do DV da agência do beneficiário é inválido (OB crédito BB).                               
22 O DV da conta do beneficiário é inválido (OB crédito BB).                                           
22 O DV da conta do beneficiário é inválido (OB crédito BB).                                           
26 A Unidade Gestora é inválida. Verifique se o código está zerado ou possui valor não numérico.       
26 OB21 - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa.                                 



26 Conta Única - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa.                          
26 Convênio - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa.                             
26 A agência da UG/Gestão é igual a zero.                                                              
26 O DV da agência da UG/Gestão é inválido.                                                            
26 A agência da UG/Gestão é inexistente ou inválida.                                                   
26 Conta Única - A Unidade Gestora não foi cadastrada ou encontra-se inativa.                          
27 O tipo da OB informada é inválido.                                                                  
27 Tipo de OB inválido para OB 17/37 (OB Lista).                                                       
27 Tipo de Pagamento inválido para OB 17/37 (OB Lista).                                                
27 Tipo de OB inválido para OB 18/38 (Pagamento de OB Fatura com código de barra).                     
27 Tipo de Fatura inválida para OB 18/38 (Pagamento de OB Fatura com código de barra).                 
27 Tipo de Pagamento inválido para OB 19/39 (Pagamento de OB Fatura sem código de barra).              
27 Tipo de Fatura inválida para OB 19/39 (Pagamento de OB Fatura sem código de barra).                 
28 O código de agência beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos).                            
28 O código de agência beneficiária é inexistente (OB crédito outros bancos).                          
28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos).                               
28 O código de conta beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos).                              
28 O banco do beneficiário está zerado (OB crédito outros bancos).                                     
28 A conta de beneficiário está zerada (OB crédito outros bancos).                                     
28 O código de agência beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos).                            
28 O código de agência beneficiária é inexistente (OB crédito outros bancos).                          
28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos).                               
28 O código de banco beneficiário é inválido (OB crédito outros bancos).                               
28 O código de conta beneficiária é igual a 0 (OB crédito outros bancos).                              
29 O código do tipo de identificador é diferente do CPF/CNPJ (OB crédito outros bancos).               
29 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é igual a 0 (OB crédito outros bancos).     
29 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é igual a 0 (OB crédito outros bancos).      
29 O tipo identificador é igual a 1, e o CNPJ está zerado (OB crédito outros bancos).                  
29 O código do tipo de identificador é diferente do CPF/CNPJ (OB crédito outros bancos).               
29
29 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é igual a 0 (OB crédito outros bancos).     
29 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é igual a 0 (OB crédito outros bancos).      
35
35
35

BB crd.outros bcos-Radical Inv.p/ IF                                                                

Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 17 e 37 - detalhe reg. 3.                            
Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 18 e 38 - detalhe reg. 4.                            
Registro do tipo 2 com tipo de OB diferente de 19 e 39 - detalhe reg. 5.                            



35 Tipo de registro 3 sem tipo de registro 2.                                                          
35 Tipo de registro 4 sem tipo de registro 2.                                                          
35 Tipo de registro 5 sem tipo de registro 2.                                                          
35 Registro tipo 3 misturado com outros tipos de registro.                                             
35 Registro tipo 3 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado.                                           
35 Registro tipo 4 misturado com outros tipos de registro.                                             
35 Registro tipo 4 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado.                                           
35 Registro tipo 5 misturado com outros tipos de registro.                                             
35 Registro tipo 5 com chaves OB diferentes - tipo 2 gerado.                                           
37 O código de banco é diferente de 001 (OB crédito BB).                                               
41
43 O número de remessa não segue  a sequência ou está duplicado.                                       
52 Débito agendado pelo cliente com data de referência igual a dia não útil.                           
52 Débito agendado pelo cliente com data de referência menor que data atual.                           
52 Débito agendado pelo cliente com data de referência maior que prazo de agendamento permitido.       
53 O código de barras informado no título está em branco ou zerado (OB fatura com barra).              
53 O código de barras informado no convênio é inválido (OB fatura com barra).                          
53 Destino - Convênio - o código de barras é inválido.                                                 
54 A data informada no título está zerada (OB fatura com barra).                                       
54 A data informada no título é inválida (OB fatura com barra).                                        
54 A data de pagamento informada no convênio é inválida (OB fatura com barra).                         
54 A data de pagamento informada na GPS está zerada (OB fatura com barra).                             
54 A data de pagamento informada na GPS é inválida (OB fatura com barra).                              
54
54 A data de pagamento constante na guia de DARF é inválida (OB fatura sem barra).                     
54 A data de pagamento constante na guia de DARF SIMPLES está zerada (OB fatura sem barra).            
54 A data de pagamento constante na guia de DARF SIMPLES é inválida (OB fatura sem barra).             
54 Destino - Convênio - a data de pagamento é inválida.                                                
55 O valor informado no título é inválido (OB fatura com barra).                                       
55 O valor de pagamento informado no convênio é inválido (OB fatura com barra).                        
55 O valor informado na GPS é inválido (OB fatura com barra).                                          
56 O mês de competência informado para o pagamento da GPS está zerado (OB fatura com barra).           
56 O mês de competência informado para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra).            
56 O ano de competência informado para o pagamento da GPS está zerado (OB fatura com barra).           
56 O ano de competência informado para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra).            

Remessa recusada - a qtde. de registros no arq. OBNF560 não confere. O prog. OBNP0106 cancelou reg. 

A data de pagamento informada na GPS é menor que a data de float (OB fatura com barra).             



57 O código de receita para o pagamento da GPS é inválido ou está em branco (OB fatura com barra).     
57 O código de receita para pagamento DARF é inválido (OB fatura com barra).                           
57 O código da receita federal constante na guia de DARF SIMPLES é inválido (OB fatura sem barra).     
58 O código identificador  para o pagamento da GPS é inválido (OB fatura com barra).                   
58 O código de identificador para pagamento DARF é inválido (OB fatura com barra).                     
58 O código identificador constante na guia de DARF SIMPLES é inválido (OB fatura sem barra).          
59
59 A data de vencimento constante na guia de DARF está zerada (OB fatura com barra).                   
59 A data de vencimento constante na guia de DARF é inválida (OB fatura com barra).                    
59 A data de pagamento constante na guia de DARF está zerada (OB fatura sem barra).                    
59
59
61 O número de referência na guia de DARF é inválido (OB fatura com barra).                            
62 O período de apuração constante na guia de DARF é inválido (OB fatura com barra).                   
62 O período de apuração constante na guia de DARF SIMPLES está zerado (OB fatura sem barra).          
63 O contrato é inexistente no IED (pagamento salário ou títulos).                                     
63 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento Títulos).                                       
63 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento Salário).                                       
99 O Contrato é inexistente.                                                                           
99 O Contrato é inativo.                                                                               
99 Remessa recusada - somatório do arq OBNF560 não confere. O programa OBNP0106 cancelou registros.    
99 A conta de débito não aceita lançamentos.                                                           
99 OB21 - A conta indicada para débito é diferente do cadastro BB.                                     
99 Registros duplicados numa mesma relação no arquivo.                                                 
99
99
99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 3) não confere.                                          
99 Todos os itens da OB (registro tipo 3) foram cancelados.                                            
99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 4) não confere.                                          
99 Todos os itens da OB (registro tipo 4) foram cancelados.                                            
99 O somatório dos itens da OB (registro tipo 5) não confere.                                          
99 Todos os itens da OB (registro tipo 5) foram cancelados.                                            
99 O código do tipo de identificador é diferente de 1 e 2 (OB crédito BB).                             
99 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido (OB crédito BB).                 
99 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido (OB crédito BB).                  

A data de vencimento informada no título é menor que a data de float (OB fatura com barra).         

A data de vencimento constante na guia de DARF é menor que a data de float (OB fatura sem barra).   
A data de vencimento constante na guia de DARF SIMPLES é menor que data float (OB fatura s/ barra). 

Foram encontradas contas de débito diferentes numa mesma relação, qdo. a relação admite apenas uma. 
Déb. agendado p/ cliente onde há mesma relação (contrato, UG e RE iguais) c/ data de Ref. Diferente.



99 O código do tipo de identificador é igual a 5, e o GRU é inválido (OB crédito BB).                  
99
99 O tipo de identificador do beneficiário (CNPJ) possui DV inválido.                                  
99 O tipo de identificador do beneficiário (CPF) possui DV inválido.                                   
99 A agência da Conta para débito está zerada.                                                         
99 OB pagamento salário inválida.                                                                      
99 O tipo de identificador é inválido (OB fatura sem barra).                                           
99 A conta de débito não aceita lançamentos.                                                           
99 OB Lista ou OB Fatura sem itens.                                                                    
99 O código do tipo de identificador é diferente de 1e 2 (OB crédito BB).                              
99 O código do tipo de identificador é igual a 1, e o CNPJ é inválido (OB crédito BB).                 
99 O código do tipo de identificador é igual a 2, e o CPF é inválido (OB crédito BB).                  
99 OB fatura (sem barra) inválida.                                                                     
99 OB fatura (sem barra) inválida.                                                                     
99 OB fatura (sem barra) inválida.                                                                     
99 OB fatura (sem barra) inválida.                                                                     
99 A OB foi recusada pelo sistema CARTÃO (OB cartão).                                                  
99 A OB foi recusada pelo sistema CARTÃO (OB cartão).                                                  
99 Não foi encontrado o benefício no cadastro BB (OB cartão).                                          
99 OB foi enviada com prioridade somente no processamento noturno                                      
99 Destino - Contabilização recusada.                                                                  
99 Destino - Convênio - o pagamento é inválido.                                                        
99 Destino - Contrato inexistente no PAG (OB Pagamento Tributo).                                       
99 Destino - Contrato inexistente no IED (OB Pagamento Tributo).                                       
99 Destino - TFI devolvida pela COMPE-BB.                                                              
99 Destino - TFI devolvida pela COMPE-Outros.                                                          
99 Destino - Pagamento de salário recusado pelo PGT.                                                   

P Padrão

Pgto de salario não pode ser CNPJ                                                                   


	Código de erro PADRÃO

