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Método de captura  
de transações recorrentes 

O Pagamento Recorrente é uma modalidade de captura muito utilizada 
por estabelecimentos comerciais que trabalham com transações 
mensais, ou seja, mensalmente o estabelecimento necessita efetuar 
uma transação no cartão do seu cliente.

É muito utilizado por academias e empresas de assinaturas  
de jornais e revistas.

Para essa captura, a Rede conta com dois modelos que se adaptam
ao seu negócio: Pagamento Recorrente Agendado, no qual o controle  
dos pagamentos fica por conta do e-Rede, mediante sua programação, 
e o Pagamento Recorrente Histórico, no qual o controle  
dos pagamentos fica no estabelecimento.

O método de captura de transações recorrentes permite 
o processamento de pagamentos repetidos em um estabelecimento 
comercial habilitado para transacionar com transações recorrentes  
com cartões de crédito das bandeiras MasterCard, Diners, 
Visa e Hipercard. 

Ao enviar uma transação ao e-Rede, um indicador 
adicional especifica se o estabelecimento comercial deseja  
que a transação seja processada como uma transação  
normal ou recorrente. 

01

02

Pagamento Recorrente
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Nesta seção, são apresentados os campos obrigatórios para cada tipo  
de método de captura, bem como exemplos de XML desses campos.  
Se um tipo de método de captura for especificado no XML, isto é, 
destacado para indicar que outros tipos de métodos de captura 
podem ser utilizados em seu lugar. 

Os dados do método de captura do serviço de transações recorrentes 
são transmitidos em três lugares diferentes do esquema: 

Ao utilizar este serviço, um único elemento extra é fornecido 
no elemento principal TxnDetails das transações.

nome do elemento TxnDetails 

Posição Request.Transaction

• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 da referência 

dos desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • CardTxn - O tipo de transação e código de autorização - Consulte 

a seção 2.2.1.2 do Guia de Referência dos Desenvolvedores 

do e-Rede

  • Card - Contém todas as informações sobre o cartão - Consulte 

a seção 2.2.1.1 do Guia de Referência dos Desenvolvedores 

do e-Rede

  • TxnDetails - Contém detalhes sobre a transação - Consulte  

  a seção 2.1.1 deste documento

2.1

2.1.1

Elementos esquemáticos da solicitação

TxnDetails
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Elementos de TxnDetails

Nome do elemento Descrição Valores / Limitações

merchantreference Consulte o Guia de Referência dos Desenvolvedores 
do e-Rede, seção 2.2.1.3amount

capturemethod Especifica o ambiente da transação ecomm

2.2
2.2.1

Exemplo de Solicitação XML

Transações Ecomm 

Exemplo de Solicitação XML para uma transação inicial ecomm 

<Request version=’2’>
 <Authentication>
  <password>******</password>
  <AcquirerCode>
  <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv>
 </AcquirerCode>
 </Authentication>
 <Transaction>
  <TxnDetails>
   <merchantreference>123404</merchantreference>
   <amount currency=”BRL”>100.00</amount>
   <capturemethod>ecomm</capturemethod>
  </TxnDetails>
  <CardTxn>
   <method>pre</method>
   <Card>
    <expirydate>02/14</expirydate>
    <pan>544433*********1</pan>
   </Card>
  </CardTxn>
 </Transaction>
</Request>
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Para enviar uma transação cont_auth, os estabelecimentos  
comerciais utilizam a mesma Solicitação XML exibida na seção 2.2.1, 
apenas alterando o valor do método de captura.

2.2.2 Transações cont_auth

Pagamento Recorrente Histórico
Este serviço permite o processamento de pagamentos recorrentes  
em um estabelecimento comercial habilitado para transacionar  
com transações recorrentes com cartões de crédito das bandeiras 
MasterCard, Diners, Visa e Hipercard. 

Quando o primeiro pagamento for efetuado a partir do cartão,  
uma conta também é configurada no e-Rede.  
Se desejar efetuar um pagamento recorrente, os detalhes  
desta conta são transmitidos ao e-Rede,  
e não os detalhes do cartão. Isso permite que um estabelecimento 
comercial controle os cronogramas e o valor de cada transação.

Nesta seção, são apresentados os campos obrigatórios 
para cada tipo de transação, bem como exemplos de XML 
desses campos. 

Para configurações de conta recorrente

Para autorizar o primeiro pagamento e configurar a conta 
de um cartão, as informações precisam ser coletadas 
e configuradas nos lugares a seguir do esquema:

03

3.1 Elementos esquemáticos da solicitação
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• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 da referência 

dos desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • TxnDetails - Contém detalhes sobre a transação -

Consulte a seção 2.1.1

  • CardTxn

   º Card - Este elemento contém os detalhes sobre o cartão, 

somente para fins de configuração. Esses detalhes 

são iguais aos dos pagamentos únicos, que são abordados 

na seção 2.2.1.1 do Guia de Referência dos Desenvolvedores 

do e-Rede

  • ContAuthTxn - Seção 3.1.1

Para pagamentos repetidos

Assim que a conta for configurada, é possível efetuar 
pagamentos repetidos.

• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • TxnDetails - Contém detalhes da transação - Seção 2.2.13 

do Guia de Referência dos Desenvolvedores do e-Rede

 º HistoricTxn - Consulte a seção 3.1.2

Para estornos/cancelamentos de transações/ contas

Os estornos/cancelamentos de transações/contas são realizados 
com os mesmos dados utilizados para estornos de transações 
realizadas com cartões de crédito:
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• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • HistoricTxn - Seção 3.1.2

Este elemento deve ser inserido com as solicitações de configuração 
e pagamento recorrente. Ele possui um atributo e nenhum 
elemento secundário.

nome do Elemento ContAuthTxn 

Posição Request.Transaction

3.1.1 ContAuthTxn

Atributos de ContAuthTxn

Atributos Atributo do elemento Descrição Valores / Limitações

type ContAuthTxn
Indica se a transação 
é uma configuração ou 
um pagamento repetido

setup 
historic

Exemplo XML de elementos ContAuthTxn

<ContAuthTxn type=”setup”></ContAuthTxn>

<ContAuthTxn type=”setup” />

<ContAuthTxn type=”historic” />
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Este elemento é necessário para pagamentos recorrentes, estornos 
de transações e cancelamentos de contas. Ele não deve ser inserido 
com a transação de configuração.

nome do elemento HistoricTxn

Posição Request.Transaction

3.1.2 HistoricTxn

Elementos de HistoricTxn

Nome do elemento Descrição Valores / Limitações

method Indica o tipo de transação
pre
auth 
cancel

reference

Para pagamentos: o elemento ca_reference
da conta a partir da qual o pagamento 
é efetuado

Deve ser uma conta válida

Para estorno/cancelamento: o elemento 
ca_reference da conta ou pagamento 
a ser cancelado

Deve ser uma transação/
conta válida

Exemplo XML de elementos HistoricTxn

<HistoricTxn>
 <method>auth</method>
 <reference>4700200040912890</reference>
</HistoricTxn>

<HistoricTxn>
 <method>cancel</method>
 <reference>4700200040919424</reference>
</HistoricTxn>
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Exemplo de Solicitações XML3.2
Exemplo de Solicitação XML de configuração de conta
A transação inicial será processada como transação ecomm

<Request version=’2’>
 <Authentication>
  <AcquirerCode>
  <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv>
 </AcquirerCode>
  <password>********</password>
 </Authentication>
 <Transaction>
  <ContAuthTxn type=”setup”/>
  <TxnDetails>
   <merchantreference>385036349305556</merchantreference>
   <amount currency=”BRL”>1001.00</amount>
   <capturemethod>ecomm</capturemethod>
  </TxnDetails>
  <CardTxn>
   <Card>
    <expirydate>01/14</expirydate>
    <pan>544433*********1</pan>
   <Cv2Avs>
    <cv2>321</cv2>
   </Cv2Avs>
   </Card> 
  <method>auth</method> 
  </CardTxn> 
 </Transaction> 
</Request>

Exemplo de Solicitação XML para pagamento repetido
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<Request version=’2’> 
 <Authentication> 
 <AcquirerCode> 
  <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv> 
 </AcquirerCode> 
  <password>********</password> 
 </Authentication> 
 <Transaction> 
  <ContAuthTxn type=”historic”/> 
  <TxnDetails> 
  <merchantreference>3851231</merchantreference> 
  <capturemethod>cont_auth</capturemethod> 
  <amount currency=”BRL”>18.50</amount> 
  </TxnDetails> 
  <HistoricTxn> 
   <reference>5300200040925092</reference> 
   <method>auth</method> 
  </HistoricTxn> 
 </Transaction> 
</Request> 

Exemplo de Solicitação XML para estorno/cancelamento 
de uma transação/conta

<Request version=’2’>
 <Authentication>
  <password>********</password>
  <AcquirerCode>
  <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv>
 </AcquirerCode>
 </Authentication>
 <Transaction>
  <HistoricTxn>
   <method>cancel</method>
   <reference>4800200040644359</reference>
  </HistoricTxn>
 </Transaction>
</Request>
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nome do elemento ContAuthTxn

Posição Resposta

3.3.1 ContAuthTxn

Elementos de ContAuthTxn

Nome do elemento Descrição

ca_reference
O número de referência da conta de autorização contínua. Incluso 
na resposta do e-Rede após uma configuração 
de conta realizada com êxito

account_status Fornece informações adicionais sobre o status da conta

Exemplo do elemento ContAuthTxn

<ContAuthTxn>
 <account_status>Account setup. ECOMM transaction 
   sent successfully</account_status>
 <ca_reference>4500200040151462</ca_reference>
</ContAuthTxn>

3.3 Elementos da resposta

Além dos elementos abordados nesta seção, as respostas desse serviço 
contêm os elementos de resposta gerais destacados na seção 2.1.1.2 
do Guia de Referência dos Desenvolvedores do e-Rede.

O elemento CardTxn também será inserido, conforme descrito 
na seção 2.2.3.1 do Guia de Referência dos Desenvolvedores 
do e-Rede.
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Exemplo de Resposta XML de um pagamento 
recorrente realizado com êxito

<Response version=’2’>
 <CardTxn>
  <authcode>779099</authcode>
  <card_scheme>Mastercard</card_scheme>
  <country>Australia</country>
 </CardTxn>
 <ContAuthTxn>
  <account_status>Using account ref 4500200040925092. CONT_AUTH 
                    transaction complete</account_status>
 </ContAuthTxn>

3.4.1 Respostas bem-sucedidas

3.4 Exemplo de Respostas XML

Exemplo de Resposta XML para uma configuração realizada com êxito

<Response version=’2’>
 <CardTxn>
  <authcode>100001</authcode>
  <card_scheme>Mastercard</card_scheme>
  <country>Australia</country>
 </CardTxn>
 <ContAuthTxn>
  <account_status>Account setup. ECOMM transaction sent 
                    successfully</account_status>
  <ca_reference>4700200040641889</ca_reference>
 </ContAuthTxn>
 <gateway_reference>4700200040641890</gateway_reference>
 <merchantreference>setupreference12345680</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>ACCEPTED</reason>
 <status>1</status>
 <time>…</time>
</Response>
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 <gateway_reference>5000200040925117</gateway_reference>
 <merchantreference>385036359953704</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>ACCEPTED</reason>
 <status>1</status>
 <time>…</time>
</Response>

Exemplo de Resposta XML de uma conta cancelada com êxito

<Response version=’2’>
 <gateway_reference>4400200040943162</gateway_reference>
 <information>Continuous authority account cancelled</information>
 <merchantreference>4500200040925092</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>CANCELLED</reason>
 <status>1</status>
</Response>

3.4.2 Respostas rejeitadas ou com falha

Exemplo de Resposta XML de uma configuração rejeitada.
O pagamento inicial foi rejeitado e, portanto, a conta
não pode ser configurada.

<Response version=’2’>
 <CardTxn>
  <authcode>DECLINED</authcode>
  <card_scheme>Mastercard</card_scheme>
  <country>Australia</country>
 </CardTxn>
 <ContAuthTxn>
  <account_status>Account not setup. ECOMM transaction was not 
                    successfully authed</account_status>
 </ContAuthTxn>
 <gateway_reference>5300200040641890</gateway_reference>
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Exemplo de Resposta XML de uma Solicitação
de pagamento recorrente rejeitada

<Response version=’2’>
 <CardTxn>
  <authcode>NOT AUTHORISED</authcode>
  <card_scheme>American Express</card_scheme>
 </CardTxn>
 <ContAuthTxn>
  <account_status>Using account ref 3900200040457927. 
              CONT_AUTH transaction complete</account_status>
 </ContAuthTxn>
 <gateway_reference>3800200040465541</gateway_reference>
 <merchantreference>…</merchantreference>
 <mode>LIVE</mode>
 <reason>DECLINED</reason>
 <status>7</status>
 <time>…</time>
</Response>

Exemplo de Resposta XML na qual a conta
não pode ser encontrada ou já foi cancelada

<Response version=’2’>
 <gateway_reference>4500200040373397</gateway_reference>
 <information>Failed to find live CA account with
                 reference=47002000405791371</information>
 <merchantreference>historicreference12345690</merchantreference>
 <reason>Failed to find corresponding CA account</reason>
 <status>192</status>
 <time>…</time>
</Response>

 <merchantreference>…</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>DECLINED</reason>
 <status>7</status>
 <time>…</time>
</Response>
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Este serviço permite o processamento de pagamentos recorrentes 
em um Estabelecimento Comercial habilitado para transacionar 
com Transações Recorrentes com cartões de crédito das bandeiras 
MasterCard, Diners, Visa e Hipercard sem necessidade 
de desenvolvimento de um sistema para envio das solicitações 
de transação individuais ao e-Rede.

04 Pagamento Recorrente Agendado

4.1 Elementos da solicitação

Nesta seção, são apresentados os campos obrigatórios 
para cada tipo de transação, bem como exemplos de XML 
desses campos. Como nem todos os campos são obrigatórios, 
será utilizada a legenda a seguir:

• R – Obrigatório
• O – Opcional

Para configurações de conta recorrente

As informações necessárias para configurar uma conta 
são transmitidas em vários lugares da transação:

• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • CardTxn - O tipo de transação e código de autorização 

- Consulte a seção 2.2.1.2 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

   º Card - Contém todas as informações sobre o cartão. 

Esses detalhes são iguais aos dos pagamentos únicos 
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- Consulte a seção 2.2.1.1 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

  • ContAuthTxn - Contém todas as informações sobre os pagamentos 

que devem ser efetuados a partir da conta - Consulte a seção 4.1.1

   º LastPayment - Permite a especificação de um pagamento 

final - Consulte a seção 4.1.3

Para estornos/cancelamentos de transações/contas

Os estornos/cancelamentos de transações/contas são realizados 
com os mesmos dados utilizados para estornos de transações realizadas 
com cartões de crédito:

• Request

 º Authentication - Consulte a seção 2.1.1.1.1 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

 º Transaction

  • HistoricTxn - Detalha o método “Cancel” e o número 

de referência do pagamento/conta a ser cancelado 

- Consulte a seção 2.2.1.4 do Guia de Referência 

dos Desenvolvedores do e-Rede

nome do elemento ContAuthTxn

Posição Request.Transaction

4.1.1 ContAuthTxn

Este elemento deve ser inserido ao configurar uma conta
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Elementos de ContAuthTxn

Nome do elemento Descrição Valores / Limitações

method Indica o tipo de transação
pre
auth

R

start_date

A data na qual o primeiro pagamento 
regular será efetuado. Os pagamentos 
subsequentes se basearão nesta data. 
Deve ocorrer, no mínimo, no dia seguinte 
ao envio da transação

ISO 8601 Ext (YYYY-MM-
DD). Deve ocorrer, 
no mínimo, no dia seguinte 
à data atual ou à data  
do FirstPayment

R

period A frequência dos pagamentos

weekly (semanal)
monthly (mensal)
quarterly (trimestral)
annual (anual)

R

amount O valor de cada pagamento regular R

number_of_payments

Utilizado para restringir o número 
de pagamentos regulares a serem 
coletados. Não equivale ao número 
total de pagamentos se o primeiro 
e/ou último pagamento for configurado

Deve ser um número 
inteiro. Não poderá 
conter mais do que 99 
pagamentos (incluindo 
o primeiro e o último 
pagamento)

O

LastPayment
Detalhes do pagamento final a ser efetuado. Ocorre além
dos pagamentos regulares. Consulte a seção 4.1.3

O

Atributos de ContAuthTxn

Atributos Atributo do Elemento Descrição Valores/Limitações

currency amount
Moeda no formato alfabético 
ISO 4217, por exemplo, BRL

O valor padrão é BRL
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Exemplo do elemento ContAuthTxn. Os pagamentos mensais
serão efetuados até o cancelamento da conta

<ContAuthTxn>
 <method>auth</method>
 <start_date>2013-10-01</start_date>
 <period>monthly</period>
 <amount currency=”BRL”>25.00</amount>
</ContAuthTxn>

Exemplo do elemento ContAuthTxn
com o primeiro e o último pagamento

<ContAuthTxn>
 <method>auth</method>
 <start_date>2013-10-01</start_date>
 <period>weekly</period>
 <number_of_payments>5</number_of_payments>   
 <amount currency=”BRL”>10.00</amount>
 <LastPayment>…</LastPayment>   
</ContAuthTxn>

4.1.2 LastPayment

Este elemento opcional permite que um pagamento  
final seja efetuado com variação de valor e cronograma 
em relação às transações regulares. 

O elemento somente pode ser inserido se o elemento 
number_of_payments for especificado (seção 4.1.1). 
Se este elemento for inserido em uma transação, 
seus elementos secundários também devem ser inseridos.
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nome do elemento LastPayment

Posição Request.Transaction.ContAuthTxn

Elementos de LastPayment

Nome do elemento Descrição Valores / Limitações

date A data em que o último pagamento é efetuado

DDMMAAAA deve 
ocorrer, no mínimo, 
uma dia após o último 
pagamento regular

amount
O valor do último pagamento pode variar  
em relação aos pagamentos regulares. O atributo 
da moeda pode ser especificado, se necessário

Exemplo do elemento LastPayment

<LastPayment>
 <amount currency=”BRL”>20.00</amount>
 <date>2013-10-01</date>
</LastPayment>

Exemplo de Solicitação de um encargo inicial de R$ 7,50,  
seguido por pagamentos semanais regulares de R$ 5,00 até  
o recebimento de uma Solicitação de cancelamento da conta

<Request version=’2’> 
 <Authentication> 
  <AcquirerCode> 
   <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv> 
  </AcquirerCode> 
  <password>********</password> 
 </Authentication> 
 <Transaction> 

4.2 Exemplo de Solicitações XML
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 <CardTxn> 
  <Card> 
   <expirydate>11/16</expirydate> 
   <pan>544433*********1</pan> 
   <Cv2Avs>
    <cv2>132</cv2>
   </Cv2Avs>
 </Card> 
 </CardTxn> 
  <ContAuthTxn> 
   <method>auth</method> 
   <start_date>2013-10-01</start_date> 
   <period>weekly</period> 
   <amount currency=”BRL”>5.00</amount>
  </ContAuthTxn> 
  <TxnDetails> 
   <merchantreference>383914410763889</
merchantreference> 
   <capturemethod>ecomm</capturemethod>
   <amount currency=”BRL”>5.00</amount> 
  </TxnDetails> 
 </Transaction> 
</Request>

Exemplo de Solicitação de nove pagamentos trimestrais de R$ 69,99

<Request version=’2’> 
 <Authentication> 
  <AcquirerCode> 
   <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv> 
  </AcquirerCode> 
  <password>********</password> 
 </Authentication> 
 <Transaction> 
 <CardTxn> 
  <Card> 
   <expirydate>06/15</expirydate> 
   <pan>3434*********3</pan> 
   <Cv2Avs>
    <cv2>321</cv2>
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   </Cv2Avs>
  </Card> 
 </CardTxn> 
 <ContAuthTxn> 
  <method>auth</method> 
  <start_date>2013-10-01</start_date> 
  <period>quarterly</period> 
  <amount currency=”BRL”>69.99</amount> 
  <number_of_payments>9</number_of_payments>   
 </ContAuthTxn> 
  <TxnDetails> 
   <merchantreference>annual0000432432a</
merchantreference> 
   <capturemethod>ecomm</capturemethod> 
   <amount currency=”BRL”>69.99</amount>
  </TxnDetails> 
 </Transaction> 
</Request>

Exemplo de Solicitação de um encargo inicial de R$ 30,00, 
doze pagamentos regulares de R$ 10,00 no primeiro dia 
de cada mês e um pagamento final de R$ 20,00

<Request version=’2’> 
 <Authentication> 
  <AcquirerCode> 
   <rdcd_pv>123456789</rdcd_pv> 
  </AcquirerCode> 
  <password>********</password> 
 </Authentication> 
 <Transaction> 
  <CardTxn> 
   <Card> 
    <expirydate>01/16</expirydate> 
    <pan>544433*********1</pan> 
    <Cv2Avs>
     <cv2>321</cv2>
    </Cv2Avs>
   </Card> 
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  </CardTxn> 
  <ContAuthTxn> 
  <method>auth</method> 
  <start_date>2013-10-01</start_date> 
  <period>monthly</period> 
  <amount currency=”BRL”>10.00</amount> 
  <number_of_payments>12</number_of_payments> 
   <LastPayment> 
    <amount currency=”BRL”>20.00</amount> 
    <date>2013-04-20</date>
   </LastPayment> 
  </ContAuthTxn> 
  <TxnDetails> 
   <merchantreference>382684637615741</merchantreference> 
   <capturemethod>ecomm</capturemethod> 
   <amount currency=”BRL”>10.00</amount>
  </TxnDetails> 
 </Transaction> 
</Request>

4.3 Elementos da resposta

Além dos elementos abordados nesta seção, as respostas desse serviço 
conterão os elementos de resposta gerais destacados na seção 2.1.1.2 
do Guia de Referência dos Desenvolvedores do e-Rede.

nome do elemento ContAuthTxn

Posição Resposta

Elementos de ContAuthTxn

Nome do elemento Descrição

account_status Exibe informações sobre o status da conta

4.3.1 ContAuthTxn
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Exemplo de Respostas XML4.4
Exemplo de Resposta XML de uma conta configurada com êxito

<Response version=’2’>
 <ContAuthTxn>
  <account_status>Account setup. First transaction due to be 
                    batched on 09/10/2012</account_status>
 </ContAuthTxn>
 <gateway_reference>4200200040373186</gateway_reference>
 <information>Continuous Authority account set up</information>
 <merchantreference>382684637615741</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>ACCEPTED</reason>
 <status>1</status>
 <time>…</time>
</Response>

Exemplo de Resposta XML de um tipo de cartão 
que não é suportado pelo serviço

<Response version=’2’>
 <gateway_reference>4200200040609090</gateway_reference>
 <information>Continuous authority is not supported on 
               this card</information>
 <merchantreference>383914408564815</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>CA Not Supported</reason>
 <status>92</status>
 <time>…</time>

Exemplo XML do Elemento ContAuthTxn

<ContAuthTxn>
 <account_status>Account setup. First transaction due to be 
                  batched on 30/06/2012</account_status>
</ContAuthTxn>
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</Response>

Exemplo de Resposta XML de uma data inicial inválida

<Response version=’2’>
 <gateway_reference>4600200040609088</gateway_reference>
 <information>The date of the first payment must be from 
               tomorrow onwards</information>
 <merchantreference>12345612</merchantreference>
 <mode>…</mode>
 <reason>Invalid Date</reason>
 <status>94</status>
 <time>…</time>
</Response>

Segue a tabela com os códigos de resposta específicos
às transações de Pagamentos Recorrentes. 

05 Códigos de resposta 
para pagamentos 
com cartão recorrentes

Código Código de Retorno Geral Descrição

90 Invalid Value
Valor inválido. O valor inserido não corresponde 
ao formato necessário

91 Field Missing
O campo exibido no elemento <information> 
é obrigatório e não foi preenchido

92 CA Not Supported
Transações Recorrentes Agendadas e Históricas 
não são suportadas para esse tipo de cartão

93 Invalid Card
Cartão inválido. O cartão fornecido vencerá antes 
que o primeiro pagamento seja efetuado
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94 Invalid date

Houve um problema com as datas fornecidas. 
O elemento <information> detalha qual é o problema: 
• A data do último pagamento deve ser, no mínimo,       
  um dia após o último pagamento regular
• A data inicial é inválida
• A data inicial é inválida se a primeira/última transação  
  for inválida. 

95 Invalid cancellation

Houve um problema com a transação de cancelamento. 
As causas podem ser:
• A referência fornecida não corresponde a uma conta 

de transações recorrentes
• A conta já foi cancelada

96 Invalid last payment
Um último pagamento só pode ser especificado 
quando houver um número configurado 
de pagamentos recorrentes

97 No CA support
Sua conta não foi habilitada para processar 
transações de autorização contínua. Entre em contato 
com suporte do e-Rede para obter essa configuração

191 Field not applicable to CA setup

Os campos utilizados nas transações recorrentes 
agendadas não são aplicáveis nas transações 
recorrentes históricas. Verifique o elemento 
<information> para ver qual campo foi preenchido 
incorretamente

192
Failed to find corresponding
CA account

A referência fornecida não corresponde a uma conta 
de Pagamento Recorrente ativa

194
Invalid use of CA environment 
attribute

O atributo do ambiente somente é válido 
para transações de cartão de crédito que utilizam 
o método de captura cont_auth




