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Tipo de Erro
TIPO DE ERRO NÃO CADASTRADO.

000023

ARQUIVO DISPENSADO DE ENVIO PARA ESTA DATA BASE.

000024

000025

ARQUIVO COM ENVIO DUPLICADO. Arquivo enviado marcado como inclusão, porém foi encontrado
registro de arquivo incluído para a mesma data-base. Para substituir arquivo, marcar "A", de
alteração, no cabeçalho.
ARQUIVO DE ORIGEM INEXISTENTE NA BASE DE DADOS. Arquivo marcado como alteração, porém
não foi encontrado registro de arquivo incluído na mesma data base. Enviar novamente o arquivo,
marcando "I", de inclusão, no cabeçalho.

000026

DOCUMENTO NÃO CONSTA COMO ESPERADO PARA ESTA DATA BASE. Exceto para o primeiro envio,
para constar da lista de esperado de uma data-base, o arquivo da data-base anterior deverá estar
recebido e validado. Verificar a situação do documento da data-base anterior.

000027

DATA BASE ANTERIOR NÃO FOI PROCESSADA COM SUCESSO. Para remessa de uma data-base, o
arquivo da data-base anterior deverá estar recebido e validado. Para encaminhar mais de uma database no mesmo dia, deve-se enviar os documentos um a um, por ordem cronológica, sendo que a
remessa do documento seguinte só deve ser iniciada após a confirmação do recebimento sem erros
do documento anterior.

000028

ARQUIVO ENVIADO FORA DO PERÍODO DE RECEBIMENTO PARA ESTA DATA BASE. A data-base é o
último dia útil de cada mês. O documento somente é aceito após a data-base.

000029

ARQUIVO COM ERROS SINTÁTICOS. Corrigir erros de formato do arquivo XML e testar no validador
antes da remessa.

000030

CABEÇALHO INVÁLIDO. Corrigir erros de formato do arquivo XML e testar no validador antes da
remessa.

000031

DATA-BASE INVÁLIDA.

000032

VERSÃO INCORRETA DO DOCUMENTO. Verificar versão válida no endereço
http://www.bcb.gov.br/?INFOL, para os documentos 2140 e 2150.

000033

DOCUMENTO ENVIADO ANTES DA DATA EM QUE É ESPERADO. A data-base é o último dia útil de
cada mês. O documento somente é aceito após a data-base.

000034

Valor do campo TOTAL do grupo CENÁRIO DE ESTRESSE não é igual a soma dos seus campos.

000036

VALOR DO CAMPO VALOR TOTAL DO ITEM E1 - CONTIGÊNCIA DE LIQUIDEZ - NÃO É IGUAL À SOMA
DE SUAS INFORMAÇÕES DETALHADAS. O valor preenchido no campo "E.1 - Contingência de
Liquidez (Valor Total)" deve ser igual `a soma dos valores informados no item "F.4 - Plano de
Contingência"
Descrição do ITEM do CENÁRIO DE ESTRESSE não foi preenchida.

000037

Valor informado no campo moeda não existe. Verificar junto a tabela disponibilizada pelo BACEN

000035

000038

000039

000040

Valor informado no campo "A.2.1.4 - Depósitos à Vista/06 - Saldo" difere do total dos Depósitos à
Vista informados no item "AV" da seção "G - CONCENTRAÇÃO DA CAPTAÇÃO", das informações
detalhadas.
Valor informado no campo "A.2.1.5 - Depósitos de Poupança/06 - Saldo" difere do total dos
Depósitos de Poupança informados no item "PP" da seção "G - CONCENTRAÇÃO DA CAPTAÇÃO", das
informações detalhadas.
Data de vencimento informada no item F - Informações Detalhadas é inferior à data-base. Corrigir a
informação do campo "Vencimento" ou excluir do arquivo o item vencido, conforme o caso.

