
Código Erro Mensagem Erro

101 Erro ao ler os arquivos do lote.

102 Versão do validador de arquivos do CV 115/03 inválida.

103 CNPJ não inscrito no Paraná.

104 Prestador não possui CNAE especifica de energia elétrica ou 

serviço de comunicação.

110 Não foi encontrado lote de arquivo correspondente para ser 

substituído.

111 O lote substituto deve ter a mesma quantidade de notas do que o 

arquivo substituído.

112 O lote substituto deve ter a mesma numeração de notas do que o 

arquivo substituído.

113 O lote substituto não pode ter menos notas do que o arquivo 

substituído.

114 O lote substituto deve ter a mesma numeração inicial de notas do 

que o arquivo substituído.

115 O lote enviado não pode possuir mais notas que o volume anterior.

120 Volume do lote inválido. Os volumes devem ser entregues de 

forma sequencial.

121 Numeração das notas inválidas. As notas devem ser entregues de 

forma sequencial.

122 O lote possui mais de 1.000.000 de notas.

123 O volume anterior ao que está sendo entregue deve possuir a 

quantidade máxima de notas (100.000 ou 1.000.000) antes que o 

volume atual seja enviado.

124 O lote enviado não pode possuir mais notas que o volume anterior.

201 CPF do Certificado Digital não possui vinculo com o CNPJ do 

Prestador (sócio, contabilista ou procurador).

202 Certificado Assinatura sem CNPJ e sem CPF. Deve ser utilizado 

um e-CNPJ ou um e-CPF.

213 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ do Prestador

290 Certificado Assinatura inválido.

291 Certificado Assinatura expirado.

293 Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação.

294 Certificado Assinatura revogado.

295 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil.

296 Certificado Assinatura erro no acesso a Lista de Certificados 

Revogados.

297 Assinatura difere do calculado.

301  Erro na carga do lote de arquivos.
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