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Cadastramento/Atualização de Participantes no PASEP

A partir de 01.07.2003 os arquivos para cadastramento e alteração de participantes no PASEP terão novo formato 

devido  a  implantação  do  novo  sistema  FPS.  Os  horários  de  processamento  não  sofrerão  alteração.  Diariamente  serão 

processados todos os arquivos recebidos  até  as 17 horas.  Arquivos no formato antigo 'FPS506'  e 'FPS570'  serão ignorados 

pelo novo sistema. O processamento dos arquivos recebidos e consultas sobre arquivos de retorno poderão ser efetuadas a 

partir do próximo dia útil ao processamento,  pelo SISBB - PAG - opções 15- 05 -01 (Arquivos recebidos) e 03 (Arquivos 

Retornos e Gerados) - Opções disponíveis a partir de 01.07.2003. 

1) PARTICIPANTES - CADASTRAMENTO
O novo arquivo terá o nome 'FPSFP056'  e seus registros  terão 608 bytes.

 

1.1)  Lay-out – Arquivo Remessa de Cadastramento - FPSFP056  
a) Nome do arquivo para cadastramento:  FPSFP056

b) Tamanho do registro :  608  bytes

c) Os dados deverão estar em letras maiúsculas, dispensando acentuações.

d) Cada registro será identificado pelo seu código. Esse código deve ocupar obrigatoriamente a 1ª posição de cada 

linha.  

 Tipo de registro 1 - Registro Header (1º linha do arquivo) - contém informações sobre data de  geração do arquivo, 

convênio, agência de relacionamento e entidade solicitante do cadastramento.

 Tipo de registro   2 - Registro Detalhe - contém informações sobre os participantes a serem cadastrados.

 Tipo de registro  9  - Registro  Trailer  (última linha do arquivo) - contém o número de participantes a serem 

processados.
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1.1.1)Registro Header
Informações sobre  a entidade cadastrante e data de geração do arquivo. Primeiro registro do arquivo. 

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 01 01 01 A
2 Nome do arquivo 08 02 09 A
3 CNPJ da entidade 14 10 23 N
4 Data da geração do arquivo 08 24 31 N
5 Nome da entidade 55 32 86 A
6 Número do convênio 05 87 91 N
7 Agência de controle 04 92 95 N
8 Número da remessa 05 96 100 N
9 Código do programa 02 101 102 N
10 Reservado ao BB 01 103 103 N
11 Brancos 489 104 592 A
12 Reservado BB 09 593 601 A
13 Seqüencial do registro 07 602 608 N

 

1.1.1.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :   Informe tipo de registro igual a "1".

 2   :  Informe o nome "FPSFP056".

 3   :  Informe CNPJ da entidade solicitante do cadastramento, preenchendo as 14 posições, sem utilização de pontos, 

hífens ou barras.

 4   :  Informe a data de geração do arquivo no formato DDMMAAAA, sem separadores.

 5   :  Informe o nome da entidade.

 6   :  Número do convênio  firmado entre o BB e a entidade.

 7   :  Informe o prefixo da agência de relacionamento da entidade, sem o dígito verificador.

 8  : Este número é um seqüencial iniciado por 1 e incrementado de 1 a cada novo arquivo FPSFP056 de determinada 

entidade, aceito pelo sistema FPS dentro de um mesmo exercício, que se inicia em 01/07 e tem seu término em 30/06 

do próximo ano.

 9   :  Informe código do programa igual a "01"  para cadastramento de participantes no PASEP.

 10 :  Campo de uso restrito do BB. Preencher com espaços.

 11 :  Preencher com espaços.

 12 :  Campo de uso restrito do BB. Preencher com espaços.

 13 :  Informar o número seqüencial da linha, que no header será "0000001" e será incrementado em 1 a cada nova 

linha.
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Nota: 
a) Todos os campos numéricos devem ter preenchimento completo. No caso da informação ter tamanho menor do que o 

campo,  suas posições a esquerda devem ser preenchidas com zeros. 

b) Todos os campos do registro header são obrigatórios. Qualquer erro encontrado nestes campos, impede o cadastramento 

dos participantes informados no arquivo.

c) Os arquivos que apresentarem erro no campo CNPJ, não serão processados devido a impossibilidade de identificação da 

entidade responsável. 
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1.1.1.2)Críticas sobre o conteúdo dos campos de HEADER

Campo Caracteres aceitos Tp. Obrigatório Restrição/ERRO Dependência
1

Tipo do arquivo

Dígito “1” A SIM Caracteres diferentes de “1” NÃO

2

Nome do arquivo

Literal “FPSFP056” A SIM Caracteres diferentes de “FPSFP056” NÃO

3

CNPJ

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Entidade não cadastrada no FPS.

NÃO

4

Data de geração do 

arquivo

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1400);
c)Data com mais de um ano.

NÃO

5

Nome da entidade

Caracteres quaisquer A SIM NÃO POSSUI NÃO

6

Número do 

convênio

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Número de convênio não cadastrado 

no FPS.

NÃO

7

Agência

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Agência da entidade divergente do 
cadastro no FPS.

NÃO

8

Remessa

Dígitos de “0” a “9” N SIM Remessa divergente da esperada pelo 

FPS.

NÃO

9

Cód. do programa

Dígitos “01” N SIM Caracteres diferentes de “01” NÃO

10 Reservado BB A SIM NÃO POSSUI NÃO
11 Brancos A SIM NÃO POSSUI NÃO
12 Reservado ao BB A SIM NÃO POSSUI NÃO
13

Seqüencial

Dígitos “0000001” N SIM Caracteres diferentes de “0000001” NÃO

Observações: 

1) O arquivo será rejeitado(sem qualquer tipo de tratamento pelo FPS) caso ocorra uma das restrições abaixo:

 Tipo do registro de HEADER não for numérico;

 Tipo do registro HEADER diferente de “1”;

 CNPJ da entidade diferente do formato numérico;

 Entidade não cadastrada no FPS.
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1.1.2)Registro Detalhe
Dados cadastrais dos participantes.

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 01 01 01 N
2 Matrícula 15 02 16 A
3 Nome do participante(funcionário da entidade) 50 17 66 A
4 Número do CPF do funcionário 11 67 77 N
5 Data de nascimento 08 78 85 N
6 Código do sexo 01 86 86 A
7 Número do RG 20 87 106 A
8 Órgão emissor do RG 10 107 116 A
9 UF do órgão emissor RG 02 117 118 A
10 Data de emissão do RG 08 119 126 N
11 Endereço do funcionário 50 127 176 A
12 Município 30 177 206 A
13 Bairro 30 207 236 A
14 UF 02 237 238 A
15 CEP 08 239 246 N
16 Nome da mãe 40 247 286 A
17 Nome do pai 40 287 326 A
18 Código da nacionalidade 02 327 328 N
19 UF de nascimento 02 329 330 A
20 Número do título de eleitor 13 331 343 N
21 Número do endereço 05 344 348 N
22 Complemento do endereço 15 349 363 A
23 Número da CTPS 07 364 370 N
24 Série da CTPS 05 371 375 A
25 Data de emissão da CTPS 08 376 383 N
26 UF de emissão da CTPS 02 384 385 A
27 Naturalidade 20 386 405 A
28 Ano do primeiro emprego 04 406 409 N
29 Brancos 192 410 601 A
30 Sequencial 07 602 608 N
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1.1.2.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :  Informe tipo de registro igual a " 2 ".

 2   :  Matrícula do participante junto ao empregador. Este dado não será utilizado pelo sistema FPS. Será devolvido 

no arquivo retorno da mesma forma como foi recebido. Dado para controle da entidade cadastrante, se assim ela 

julgar necessário. 

 3   :   Informe nome completo do empregado, sem utilização de acentos e abreviações.

 4   :   Número do CPF, com 11 posições preenchidas. Se for necessário deve ser alinhado à direita e ter as posições 

iniciais preenchidas com zeros.

 5   :   Data de nascimento do empregado, no formato DDMMAAAA.

 6   :   Código do Sexo. Informe 'F' para feminino e 'M'  para masculino.

 7   :   Número do documento de identidade do empregado.

 8   :   Nome do órgão emissor do documento de identidade.

 9   :   Informe UF do órgão emissor do documento de identidade do empregado.

 10 :   Data de emissão do documento de identidade do empregado, no formato DDMMAAAA.

 11 :   Endereço residencial do empregado.

 12 :   Município do endereço do empregado.

 13 :   Nome do bairro em que o empregado reside.

 14 :   Unidade da federação do endereço do empregado.

 15 :   CEP do endereço do empregado.

 16 :   Nome completo da mãe do empregado, sem acentos e abreviações.

 17 :   Informe o nome do pai do empregado, ou na falta da informação, informar 'IGNORADO'.

 18 :   Informe código da nacionalidade. Ver tabela item 3.1.

 19 :   Informe a  UF de nascimento do empregado.

 20 :   Informe número do título de eleitor do empregado.

 21 :   Informe número do endereço do empregado. No caso de inexistência, poderá  ser brancos.

 22 :   Informe complemento do endereço do empregado, se existir.

 23 :   Informe número da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - do empregado.

 24 :   Informe número de série da CTPS do empregado .

 25 :   Informe data de emissão da CTPS do empregado no formato DDMMAAAA.

 26 :   Informe UF da emissão da CTPS do empregado.

 27 :   Informe naturalidade do empregado (cidade onde nasceu).

 28 :   Informe ano do primeiro emprego do empregado com quatro posições.

 29 :   Preencher com 192 espaços.

 30 :   Informe o número sequencial da linha com 7 posições.
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1.1.2.2)Críticas sobre o conteúdo dos campos de DETALHE - BATCH

Campo Caracteres aceitos Tp. Obrigatório Restrição/ERRO Dependência
1

Tipo de registro

Dígito “2” N SIM a)Dígitos diferentes de “2”. NÃO

2

Matrícula

a)Qualquer caractere

b)Espaço em branco

A NÃO NÃO POSSUI NÃO

3

Nome do 

participante

a)Letras de “A” a “Z”

b)Hífen e apóstrofe

c)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes dos aceitos;

c)Palavras com mais de 2 letras repetidas;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres.

NÃO

4

Número do CPF

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)CPF menor de 100.000;

b)Dígito verificador inválido;

c)Campo totalmente em branco.

NÃO

5

Data de Nascimento

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Data maior que data de hoje;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1400);

c)Idade menor que 14 ou maior de 70.

NÂO

6

Sexo

Caracter “M” ou “F” A SIM a)Caracteres diferentes de “M” ou “F” NÃO

7

Número do doc. de 

identidade

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Campo com caracteres diferentes 

daqueles aceitos;

NÃO

8

Órgão emissor

a)Qualquer caracter

b)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Campo com menos de 2 caracteres.

NÃO

9

UF do órgão emissor 

da identidade

UF de estados(RS, TO ...) A Para 

brasileiros

CNIS = 10

a)UF inválida;

b)Para estrangeiros UF deve ser 

preenchida com ESPAÇOS EM 

BRANCO. 

Campo 18

10

Data de emissão do 

documento de 

identidade

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Data maior que a data atual;

d)Data de emissão com mais de 100 anos;

e)Data menor que a data de nascimento do 

participante.

NÂO
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11

Endereço do 

empregado

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

c)Apóstrofe(‘),  hífen(-), 

vírgula(,),  ponto(.)  e 

barra(/)

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 3 caracteres repetidos.

NÃO

12

Município

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe (‘), hífen (-)

c)Espaços em branco

A SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Mais de 2 caracteres repetidos;

c)Município com menos de 2 caracteres.

NÃO

13

Nome do bairro

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

c)Apóstrofe(‘),  hífen(-), 

ponto (.)

d)Espaços em branco

A NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Mais de 3 caracteres repetidos.

NÃO

14

UF do endereço

UF de estados(SP, BA ...) A SIM a)UF inválida. NÃO

15

CEP do endereço

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)CEP com 8 dígitos repetidos. NÃO

16

Nome da mãe 

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe(‘), hífen(-)

c)Palavra “IGNORADO”

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 2 caracteres repetidos;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres. 

NÃO

17

Nome do pai

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe(‘), hífen(-)

c)Palavra “IGNORADO”

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 2 caracteres repetidos;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres.

NÃO

18

Código de 

nacionalidade

Códigos  de  nacionalidade 

cfe  item  2.1  -  Tabela  de 

Códigos  de  Nacionalide 

(CNIS) 

N SIM Códigos diferentes daqueles aceitos NÃO

19

UF de nascimento 

UF de estados(SC, DF ...) A Para 

brasileiros

CNIS = 10

a)UF inválida;

b)Para estrangeiros UF deve ser 

preenchida com ESPAÇOS EM 

BRANCO.

Campo 18

20

Título de eleitor

Dígitos de “0” a “9” N NÃO a)Número inválido;

b)Dígito verificador inválido.

NÃO
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21

Número do endereço

Dígitos de “0” a “9” N NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos. NÃO

22

Complemento do 

endereço

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

c)Apóstrofe(‘),  hífen(-), 

ponto(.), vírgula(,), barra(/)

A NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Mais de 3 caracteres repetidos.

NÃO

23

CTPS

Dígitos de “0” a “9” N NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos NÃO

24

Série da CTPS

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

c)Espaços em branco

A NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos NÃO

25

Emissão da CTPS

Dígitos de “0” a “9” N Caso campo 

23 e 24 forem 

preenchidos

a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1400);

c)Data de emissão maior que a data atual;

d)Data de emissão maior que 100 anos;

e)Data de emissão menor que data de 

nascimento do participante.

Campo 23 e 

24

26

UF de emissão da 

CTPS

UF de estados(MT, PR ...) A Caso campo 

23, 24 e 25 

forem 

preenchidos

a)UF inválida. Campo 23, 24 

e 25

27

Naturalidade 

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe (‘), hífen (-)

c)Espaços em branco

A NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Mais de 2 caracteres repetidos;

NÃO

28

Ano de primeiro 

emprego

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Ano menor que 1900 ou maior que o 

ano atual;

c)Funcionário menor de 14 e maior de 70 

anos.

NÃO

29 Espaços em branco A SIM NÃO POSSUI NÃO
30

Seqüencial da linha

Dígitos de “0” a “9” N SIM Seqüência incorreta. NÃO

Observações: 

1) Caso ocorra PELO MENOS UM ERRO/RESTRIÇÃO daqueles acima mencionados, em virtude da consistência, o 

registro é rejeitado.
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1.1.2.3)Críticas sobre o preenchimento dos campos de cadastro – ON LINE
Campo Caracteres aceitos Tp. Obrigatório Restrição/ERRO Dependência

3

Nome do 

participante

a)Letras de “A” a “Z”

b)Hífen e apóstrofe

c)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes dos aceitos;

c)Palavras com mais de 2 letras repetidas;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres.

NÃO

4

CPF

Dígitos de “0” a “9” N Para 

brasileiros

CNIS = 10

a)CPF menor de 100.000;

b)Dígito verificador inválido;

c)Campo totalmente em branco;

d)Repetições de dígitos (Ex.: 

11111111111, 22222222222, ...).

NÃO

5

Data de 

Nascimento

Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Data maior que data de hoje;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1800);

c)Idade menor que 14 ou maior de 70.

NÃO

6

Sexo

Caracteres “M” e “F” A SIM Caracteres diferentes daqueles aceitos. NÂO

7

Número do 

documento de 

identidade

Quaisquer caracteres A Para 

brasileiros

CNIS =10

Para estrangeiros, caso preenchido o 

campo 7, obrigatoriamente deverão ser 

preenchidos os campos 8. 9 e 10

Campo 18

8

Órgão emissor 

do doc. de 

Identidade

Quaisquer caracteres A Para 

brasileiros

CNIS = 10

Para estrangeiros, caso preenchido o 

campo 8, obrigatoriamente deverão ser 

preenchidos os campos 7, 9 e 10

Campo 18

9

UF do órgão 

emissor

UF de estados(RS, TO ...) A Para 

brasileiros

CNIS = 10

Para estrangeiros, caso preenchido o 

campo 9, obrigatoriamente deverão ser 

preenchidos os campos 7, 8 e 10

Campo 18

10

Data de 

emissão do 

doc. de 

identidade

Dígitos de “0” a “9” N Para 

brasileiros

CNIS = 10

a)Data maior que data de hoje;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1800);

c)Data de emissão menor que data de 

nascimento do participante;

d)Para estrangeiros, caso preenchido o 

campo 10, obrigatoriamente deverão ser 

preenchidos os campos 7, 8 e 9.

Campo 18
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11

Endereço

a)Letras de “A” a “Z”

b)Dígitos de “0” a “9”

c)Apóstrofe(‘),  hífen(-), 

vírgula(,), ponto(.) e barra(/)

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 3 caracteres repetidos.

NÃO

12

Município

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe (‘), hífen (-)

c)Espaços em branco

A SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Mais de 2 caracteres repetidos;

c)Município com menos de 2 caracteres.

NÃO

13

Bairro

Quaisquer caracteres A NÃO NÃO POSSUI NÃO

14

UF do 

endereço

UF de estados(SP, AM ...) A SIM Caracteres diferentes daqueles aceitos. NÃO

15

CEP do 

endereço

Dígitos de “0” a “9” N SIM CEP com 8 dígitos repetidos. NÃO

16

Nome da mãe

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe(‘), hífen(-)

c)Palavra “IGNORADO”

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 2 caracteres repetidos;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres.

NÃO

17

Nome do pai

a)Letras de “A” a “Z”

b)Apóstrofe(‘), hífen(-)

c)Palavra “IGNORADO”

d)Espaços em branco

A SIM a)Campo totalmente em branco;

b)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

c)Mais de 2 caracteres repetidos;

d)Primeira e última partícula/palavra com 

menos de dois caracteres.

NÃO
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Código de 

nacionalidade

Códigos  de  nacionalidade  cfe 

item 2.1 - Tabela de Códigos de 

Nacionalide (CNIS) 

N SIM Códigos diferentes daqueles aceitos. NÃO

19

UF de 

nascimento

UF de estados(SC, DF ...) A Para 

brasileiros

CNIS = 10

a)UF inválida;

b)Para estrangeiros o preenchimento da 

UF de nascimento é dispensado.

Campo 18

20

Título de 

Eleitor

Dígitos de “0” a “9” N Para 

brasileiros 

maiores de 18

a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Dígito verificador incorreto.

Campo 18

Campo 5
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21

Número do 

endereço

Dígitos de “0” a “9” N NÃO Caracteres diferentes daqueles aceitos. NÃO

22

Complemento 

do endereço

Quaisquer caracteres A NÃO NÃO POSSUI NÃO

23

Número da 

CTPS

Dígitos de “0” a “9” N NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Para brasileiros caso os campos 24 ou 

26 estejam preenchidos, obrigatoriamente 

o campo 23 deverá ser preenchido;

c)Para estrangeiros caso os campos 24, 25 

ou 26 estejam preenchidos, 

obrigatoriamente o campo 23 deverá ser 

preenchido.

Campo 18

24

Série da CTPS

Quaisquer caracteres A NÃO a)Para brasileiros caso os campos 23 ou 

26 estejam preenchidos, obrigatoriamente 

o campo 24 deverá ser preenchido;

b)Para estrangeiros caso os campos 23, 25 

ou 26 estejam preenchidos, 

obrigatoriamente o campo 24 deverá ser 

preenchido.

Campo 18

25

Data de 

emissão da 

CTPS

Dígitos de “0” a “9” N NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Data inválida(Ex.: 01.01.1400);

c)Data de emissão maior que a data atual;

d)Data de emissão maior que 200 anos;

e)Data de emissão menor que data de 

nascimento do participante;

f)Para estrangeiros caso os campos 23, 24 

ou 26 estejam preenchidos, 

obrigatoriamente o campo 25 deverá ser 

preenchido.

Campo 18
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26

UF de emissão 

da CTPS

UF de estados(RR, CE ...) A NÃO a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Para brasileiros caso os campos 23 ou 

26 estejam preenchidos, obrigatoriamente 

o campo 24 deverá ser preenchido;

c)Para estrangeiros caso os campos 23, 25 

ou 26 estejam preenchidos, 

obrigatoriamente o campo 24 deverá ser 

preenchido.

Campo 18

27

Naturalidade

Quaisquer caracteres A SIM NÃO POSSUI NÃO

Observações:

1) Os campos 1, 2, 29 e 30 são de utilização apenas do cadastramento via meio magnético (BATCH).
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1.1.3)Registro Trailer
O registro trailer é o último registro de um arquivo. Sua inexistência  invalida todo o arquivo, assim como a 

existência de qualquer registro depois dele.

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 01 01 01 N
2 Quantidade de participantes 05 02 06 N
3 Brancos 595 07 601 A
4 Número seqüencial 07 602 608 N

1.1.3.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :   Informe tipo de registro igual a " 9 ".

 2  :  Informe a quantidade de registros tipo “ 2 ”, ou seja, a quantidade de participantes a serem cadastrados. Esta 

informação, se estiver incorreta, invalida todo o arquivo. 

 3   :   Preencher com espaços.

 4   :   Número seqüencial do registro, que ao final, corresponderá a quantidade total de registros do arquivo. O total  

de registros deverá ser igual a quantidade de participantes acrescida de 2 (dois) registros (header e trailer).

1.1.3.2) Críticas sobre o conteúdo dos campos de TRAILER - BATCH
Campo Caracteres aceitos Tp. Obrigatório Restrição/ERRO Dependência

1 Dígito “9” N SIM Caracteres diferentes daqueles aceitos. NÃO
2 Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Quantidade de participantes informada no 
arquivo divergente da apurada na leitura do 
sistema;

NÃO

3 Espaços em branco A SIM NÃO POSSUI NÃO
4 Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;

b)Sequência de registro incorreta.

NÃO
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Arquivo Retorno de Cadastramento – FPSFP057
No arquivo retorno do cadastramento batch, algumas mudanças foram implementadas para facilitar a depuração deste 

arquivo pelas entidades que utilizam o serviço. Serão devolvidos os números de inscrição de participantes já cadastrados 

quando  verificada  a  duplicidade,  através  de  dados  como  nome  do  participante,  nome  da  mãe,  data  de  nascimento  e 

documentos pessoais, como CPF, RG, título de eleitor. O arquivo retorno poderá servir de relatório (desde que o tamanho 

viabilize), sem necessidade de consulta a tabelas de ocorrências de erros, uma vez que as mensagens, além de levarem um 

código, serão descritas por extenso.

Foi criado o tipo de registro  '25'  que devolve todos os participantes processados com sucesso e suas inscrições no 

PASEP  e  o  tipo  de  registro  '23' que  contém as  ocorrências  de  erro  encontradas,  que  impediram o  cadastramento  do 

empregado.      

No cadastramento, quando algum participante apresentar registro “23”, não será apresentado registro “25” e vice-versa.

Os  arquivos   retornos  serão  disponibilizados  aos  clientes,  sempre  que  possível,  pelo  sistema  IED  –  Intercâmbio 

Eletrônico de Dados, independentemente da forma como foram enviados. Na impossibilidade de utilização desta forma de 

disponibilização, eles serão direcionados para a GERIE jurisdicionante da agência de relacionamento do cliente.

Erros nos campos do registro header ou do registro trailer causarão a recusa de todos os registros do tipo detalhe, ainda 

que estes não apresentem nenhuma ocorrência de erro. No entanto, estes registros serão verificados, e caso seja encontrado 

alguma ocorrência  de  erro,  elas  serão  registradas.  Os  arquivos  de  retorno  poderão  ser  consultados  através  do  sistema 

PAG(opções 15.05.03), assim como erros podem ser visualizados através da tecla 'F9'  na tela de consulta de Detalhes de 

Arquivos Recebidos(PAG - opções 15.05.01). 

1.2.1)  Lay-out - Arquivo retorno de cadastramento – FPSFP057 
a) Nome do arquivo :  FPSFP057

b) Tamanho do registro :  608  bytes

c) Cada registro será identificado pelo seu código. No arquivo retorno, esse código ocupará as duas primeiras posições de 

cada linha. No arquivo retorno encontraremos 8 tipos de registro, sendo:  

10 - Header do Arquivo recebido da entidade (cópia do registro tipo “1” do arquivo 'FPSFP056')

13 - Ocorrências de erro de registro header

20 - Registro detalhe recebido da entidade (cópia do registro tipo “2” do arquivo 'FPSFP056') 

23 - Ocorrências de erro de registro detalhe

25 - Registro detalhe processado com sucesso, contendo o número de inscrição do participante

90 - Registro trailer recebido da entidade (cópia do registro tipo “9” do arquivo 'FPSFP056')   

93 - Ocorrências de erro de registro trailer

99 - Registro trailer final (inserido pelo sistema)
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1.2.1.1)Registro Header - Registro tipo '10'
Cópia  do  registro  tipo  “  1  ”,  enviado  pela  entidade  no  arquivo  FPSFP056,  acrescido  da  informação  'Número 

seqüencial do arquivo'. O arquivo recebe este número,  no momento de sua geração pelo sistema FPS. Ele pode ser utilizado 

em  consultas de arquivos retornos(PAG - opção 15.05.03.05). 

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 02 1 2 N
2 Nome do arquivo 08 3 10 A
3 CNPJ da entidade 14 11 24 N
4 Data da geração do arquivo 08 25 32 N
5 Nome da entidade 55 33 87 A
6 Número do convênio 05 88 92 N
7 Agência de controle 04 93 96 N
8 Número da remessa 05 97 101 N
9 Código do programa 02 102 103 N

10 Número seqüencial do arquivo 08 104 111 N
11 Reservado BB 481 112 592 A
12 Reservado BB 9 593 601 A
13 Seqüencial do registro 07 602 608 N

 

1.2.1.2)Registro Detalhe - Registro tipo '20'
Este registro é cópia do registro tipo “ 2 ” do arquivo recebido 'FPSFP056', com alteração apenas no campo tipo do 

registro, que passa a ocupar duas posições ao invés de apenas uma, deslocando os demais campos em uma posição à direita.  

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 02 01 02 N
2 Matrícula 15 03 17 A
3 Nome do funcionário 50 18 67 A
4 Número do CPF do funcionário 11 68 78 N
5 Data de nascimento 08 79 86 A
6 Código do sexo 01 87 87 A
7 Número do RG 20 88 107 N
8 Órgão emissor do RG 10 108 117 A
9 UF do órgão emissor RG 02 118 119 A

10 Data de emissão do RG 08 120 127 N
11 Endereço do funcionário 50 128 177 A
12 Município 30 178 207 A
13 Bairro 30 208 237 A
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14 UF 02 238 239 A
15 CEP 08 240 247 N
16 Nome da mãe 40 248 287 A
17 Nome do pai 40 288 327 A
18 Código da nacionalidade 02 328 329 N
19 UF de nascimento 02 330 331 A
20 Número do título de eleitor 13 332 344 N
21 Número do endereço 05 345 349 N
22 Complemento do endereço 15 350 364 A
23 Número da CTPS 07 365 371 N
24 Série da CTPS 05 372 376 A
25 Data de emissão da CTPS 08 377 384 N
26 UF de emissão da CTPS 02 385 386 A
27 Naturalidade 20 387 406 A
28 Ano do primeiro emprego 04 407 410 N
29 Brancos 191 411 601 A
30 Seqüencial 07 602 608 N

1.2.1.3)Registro Trailer - Registro tipo '99'  
O registro trailer é o último registro do arquivo.

N.º Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 02 01 02 N
2 Quantidade de participantes informados 05 03 07 N
3 Quantidade de participantes processados 05 08 12 N
4 Quantidade de participantes aceitos 05 13 17 N
5 Quantidade de participantes rejeitados 05 18 22 N
6 Brancos 579 23 601 A
7 Seqüencial do registro 07 602 608 N
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1.2.1.3.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :   O último registro do arquivo retorno tem seu código  igual a "99".

 2   :   Quantidade de participantes informado pela entidade cadastrante.

 3   :   Quantidade de participantes processados.

 4   :   Quantidade de participantes que foram aceitos, ou seja, não tiveram nenhuma ocorrência de erro. Para estes 

registros foi gerado registro “25”.

 5   :   Quantidade de participantes recusados devido a ocorrências de erro.

 6   :   Preenchidos com espaços. 

 7   :   Número seqüencial do registro correspondente. 

1.2.1.4)Registros de Erro  - Registro tipo '13',  '23'  ou '93'
 Onde :

13 - Erros no registro header          

23 - Erros no registro detalhe

93 - Erros no registro trailer

Estes registros de erros referem-se ao registro anterior com código “10”, “20” ou “90”, conforme o caso.

N.º Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 02 01 02 N
2 Código do erro 04 03 06 N
3 Mensagem de erro 80 07 86 A
4 Brancos 515 87 601 A
5 Seqüencial do registro 07 602 608 N

1.2.1.4.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :   Registros que referem-se a erros tem código “13”, “23” ou “93”.  

 2   :  Código da ocorrência de erro, com 4 posições numéricas(Relação de códigos e ocorrências, item 2.2).

 3   :   Descrição da ocorrência de erro, conforme tabela, item  2.2.

 4   :   Preenchido com espaços. 

 5   :   Contém o número seqüencial do registro do arquivo FPSFP056 correspondente.

20



1.2.1.5)Registro Detalhe Processado sem Erros - Registro tipo '25'
O registro do tipo “25” tem todas as informações necessárias à  identificação do funcionário.

N.º Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 02 01 02 N
2 Matrícula 15 03 17 A
3 Nome do participante 50 18 67 A
4 Número do CPF do participante 11 68 78 N
5 Número da inscrição do participante no PASEP 11 79 89 N
6 Código da ocorrência 04 90 93 N
7 Texto da ocorrência 80 94 173 A
8 Brancos 428 174 601 A
9 Seqüencial 07 602 608 N

1.2.1.5.1)Descrição/preenchimento dos campos
 1   :   O registro que contém a inscrição do novo participante ou participante já existente tem  o código “25” .  

 2  :  O mesmo conteúdo do campo matrícula informado pela entidade no arquivo  FPSFP056, é devolvido neste 

campo, sem sofrer nenhuma alteração.  

 3   :   Contém o nome do participante cadastrado.

 4   :   Contém o número do CPF do participante.

 5   :   Contém o número da inscrição gerado para o participante.

 6   :   O código da ocorrência pode ser:
 - 0207  PARTICIPANTE JÁ CADASTRADO. 

- 0211  EMPREGADO CADASTRADO NO PIS.
- 0405  INCLUSÃO EFETUADA COM SUCESSO. 

 7   :   Texto da ocorrência, que será um dos relacionados anteriormente.

 8   :   Preenchido com  brancos.

 9   :   Número seqüencial do registro tipo “20” correspondente.
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1) Tabelas

2.1)   Tabela de Códigos de Nacionalidade (CNIS)

TABELA CNIS DE CÓDIGOS DE NACIONALIDADE
CÓDIGO DESCRIÇÃO

10 BRASILEIRO
11 BRASILEIRO NASCIDO NO EXTERIOR
21 ARGENTINO
22 BOLIVIANO
23 CHILENO
24 PARAGUAIO
25 URUGUAIO
30 ALEMÃO
31 BELGA
32 BRITÂNICO
34 CANADENSE
35 ESPANHOL
36 NORTE-AMERICANO
37 FRANCÊS
38 SUIÇO
39 ITALIANO
41 JAPONÊS
42 CHINÊS
43 COREANO
45 PORTUGUÊS
48 OUTROS(LATINO-AMERICANOS)
49 OUTROS(ASIÁTICOS)
50 OUTROS
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Tabela de Ocorrência de Erros

Nro Texto da Ocorrência
20 Participante administrado pela CEF.                                           
76 Arquivo vazio.                                                                
78 Arquivo no HEADER diferente de FPSFP056.                                      
79 Arquivo sem HEADER.                                                           
80 Quantidade de registros lidos diferente do informado no TRAILER.             
83 CNPJ não informado.                                                           
84 CNPJ não numérico.                                                            
85 Entidade não cadastrada.                                                      
86 Entidade sem convênio.                                                        
87 Entidade sem permissão para envio de arquivo em meio magnético                
88 Data de gravação do arquivo inválida.                                         
89 Data de gravação do arquivo maior que a data atual.                           
90 Arquivo gerado há mais de um ano.                                              
91 Nome da entidade não informado.                                               
92 Número do convênio não informado.                                             
93 Número do convênio não numérico.                                              
94 Número do convênio divergente do cadastrado.                                  
95 Código da agência não informado.                                              
96 Código da agência não numérico.                                               
97 Agência de relacionamento divergente do cadastro.                             
98 Agência não cadastrada.                                                       
100 Agência não instalada.                                                        
101 Número da remessa não informado.                                              
102 Remessa não numérica.                                                         
103 Número da remessa divergente do esperado.                                     
104 Naturalidade do empregado inválida.                                           
105 Seqüencial não informado.                                                     
106 Seqüencial não numérico.                                                      
107 Seqüencial inválido.                                                          
108 Nome do empregado não informado.                                              
109 Ano primeiro emprego menor que 1900 ou maior que o ano atual.                 
111 Nome do participante inválido.                                                
112 CPF do empregado não informado.                                               
113 CPF não numérico.                                                             
114 CPF menor que 100.000.                                                        
115 CPF inválido.                                                                 
116 Dígito verificador do  CPF inválido.                                             
117 Data de nascimento não informada.                                             
118 Data de nascimento inválida.                                                  
119 Data de nascimento inválida. Empregado menor de 14 anos.                      
120 Data de nascimento inválida. Empregado maior de 70 anos.                      
121 Sexo não informado.                                                           
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122 Sexo inválido.                                                                
123 RG não informado.                                                             
129 Órgão emissor do RG possui caracteres não permitidos.                         
130 Órgão emissor do RG não informado.                                            
131 Nome do órgão emissor do RG possui menos de  três caracteres.                 
132 UF da RG não informada.                                                       
133 UF da RG inválida.                                                            
134 Código do programa social não informado.                                      
135 Data de emissão do RG não informada.                                          
136 Data de emissão do RG inválida.                                               
137 Data de emissão do RG maior que a data atual.                                 
138 RG emitida há mais de 100 anos.                                                
139 Ano primeiro emprego não informado.                                           
140 Ano primeiro emprego inválido. empregado menor de 14 anos.                    
141 Ano primeiro emprego inválido. empregado maior de 70 anos.                    
142 Endereço não informado.                                                       
143 Endereço inválido.                                                            
144 Endereço possui caracteres não permitidos.                                    
145 Município não informado.                                                      
146 Município inválido.                                                           
147 Município possui caracteres não permitidos.                                    
148 Bairro possui caracteres não permitido.                                       
149 Bairro possui repetição de caracteres inadequada.                             
150 UF do município não informada.                                                
184 UF do município inválida.                                                     
185 CEP não informado.                                                            
186 CEP do município inválido.                                                    
187 Nome da mãe não informada.                                                    
189 Nome da mãe inválido.                                                         
190 Primeira posição do nome do pai em branco.                                    
191 Nome do pai inválido.                                                         
192 Nacionalidade não informada.                                                  
193 Nacionalidade inválida.                                                       
194 UF de nascimento não informada.                                               
195 UF de nascimento inválida.                                                    
196 Título de eleitor não informado.                                              
197 Número do título de eleitor inválido.                                                              
198 Dígito verificador do título de eleitor inválido.                             
199 Número do endereço não numérico.                                              
200 Complemento do endereço inválido.                                             
201 Complemento do endereço possui caracteres não permitidos.                     
202 Número da CTPS não informado.                                                 
203 Série da CTPS não informada.                                                  
204 UF da CTPS não informada.                                                     
205 UF da CTPS inválida.                                                          
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206 Naturalidade não informada.                                                   
207 Participante já cadastrado.                                                   
208 Empregado vinculado ao programa PASEP.                                        
211 Empregado cadastrado no PIS.                                                  
212 Participante com inscrição cancelada.                                         
213 Suspeita de duplicidade.                                                      
232 Programa social não cadastrado.                                               
235 Arquivo sem TRAILER.                                                          
241 Código do programa social não numérico.                                       
244 Arquivo sem DETALHE.                                                          
248 Naturalidade do empregado possui caracteres não  permitidos.                  
260 Inscrição do participante não numérica.                                       
281 Inscrição do empregado não informada.                                         
282 Alteração do nome do participante não permitido devido ao período de alteração
283 Alteração do CPF não permitido devido ao período de alteração.                
284 Alteração do nome da mãe não permitido devido ao período de alteração.        
287 Alteração do nome da mãe inválida.                                            
288 Alteração do nome do participante inválida.                                   
289 Alteração da data de nascimento não permitido devido ao período de alteração. 
290 Alteração do RG do participante não permitido devido ao período de alteração. 
291 Alteração do título de eleitor não permitido devido ao período de alteração.  
292 Situação do participante não permite alteração.                               
293 Situação da inscrição do participante não permite alteração.                  
313 Tentativa de alteração onde todos os dados básicos estão diferentes.
320 Participante não cadastrado.                                                  
322 Alteração do nome do pai inválida.                                            
347 Título de eleitor não numérico.                                               
375 Data de emissão do RG menor que a data de nascimento.                         
376 Data de emissão da CTPS não informada.                                        
377 Data de emissão da CTPS inválida.                                             
378 Data de emissão da CTPS maior que a data atual.                               
379 CTPS emitida a mais de 100 anos.                                              
380 Data de emissão da CTPS menor que a data de nascimento.                       
399 Data de nascimento maior que a data de hoje.                                  
401 Data de emissão da CTPS não numérico.                                         
402 Data de gravação do arquivo não informada.                                    
404 Data da gravação do arquivo não numérica.                                     
405 Inclusão efetuada com sucesso.                                                
406 Cadastramento não efetivado. Problema no HEADER do arquivo.                   
409 Tipo de registro não esperado.                                                
410 Quantidade de registros informada no TRAILER não numérico.                   
411 Quantidade de registros informada no TRAILER incorreta.                                
412 Informe o número do endereço até 32767.                                       
413 Data da emissão do RG menor que a data de nascimento.                         
414 Código nacionalidade não numérico.                                            
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417 CTPS não numérico.                                                            
418 Atualização não efetivada. Problema no HEADER do arquivo.                     
419 Alteração de atributos especiais não permitida. Nome do PCT já alterado.      
420 Alteração de atributos especiais não permitida. CPF já alterado.              
421 Alteração de atributos especiais não permitida. Nome da mãe já alterado.      
422 Alteração de atributos especiais não permitida. Data de nascimento já alterada
423 Alteração de atributos especiais não permitida. RG já alterado.               
424 Alteração de atributos especiais não permitida. Título de eleitor já alterado.
425 Cadastramento não efetivado. Problemas no TRAILER do arquivo.                 
426 Atualização não efetivada. Problemas no TRAILER do arquivo.                   
427 Alteração não efetuada. Registro idêntico.                                    
428 Alteração efetuada com sucesso.                                               
430 Arquivo no HEADER diferente de FPSFP058.                                      
481 Cadastro não efetivado. Campo sequencial do registro fora de ordem no 

FPS056.
488 UF do RG inválida(participante estrangeiro).
489 UF de nascimento inválida(participante estrangeiro).
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3) Exemplos de arquivos - (Tamanho do registro ilustrativo) 
- FPSFP056  - Cadastramento

Arquivo a ser recebido pelo sistema.
=========================================================================================== 

1FPSFP0566089083700018515022003PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL        
2001            CRISTINA SOUZA DOS SANTOS                         19093908871
2002            ROSEMARY CRISTINA ALMEIDA                         19093908871
2003            VERA CAMARGO                                                   19093908871
900003

- FPSFP057 - Retorno do cadastramento
<...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7...
==== =================================================================================================

 
10FPSFP0576089083700018515022003PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL        10402727001180100000318
20001      CRISTINA SOUZA DOS SANTOS        1909390887218051950F263072875            SSP       SP10081990SQN 3
230116Digito verificar do CPF invalido.                           
20002      ROSEMARY CRISTINA ALMEIDA        1909390887104101955F26.307.287-3         SSP      MG01011999RUA 
25002      ROSEMARY CRISTINA ALMEIDA        19093908871190000132270207PARTICIPANTE JA CADASTRADO.
20003      VERA CAMARGO                                  1909390887101021955F26.307.287-X        SSP      MG01011999RUA  
25003      VERA CAMARGO                                  19093908871190000132430405INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO.
9000003                                                                  
9900003000030000200001

Registro  99 :  03 registros informados, 03 lidos , 02 aceitos , 01 rejeitado

-  FPSFP057  - arquivo retorno com erro no registro header e no registro trailer

<...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7...
======================================================================================================

 10FPSFP0576089083700018515022003PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL       
 130103Numero da remessa divergente do esperado.                          
 130232Programa social nao cadastrado.                                    
 20001            CRISTINA MARIA DOS SANTOS ALVES                   190939
 230406Cadastramento nao efetivado. Problema no HEADER do arquivo.        
 230425Cadastramento nao efetivado. Problemas no trailer do arquivo.      
 20002            ROSEMARY CRISTINA ALMEIDA                              190939
 230406Cadastramento nao efetivado. Problema no HEADER do arquivo.        
 230425Cadastramento nao efetivado. Problemas no trailer do arquivo.      
 20004            LUCIANA CRISTINA SARMENTO                              190939
 230135Data de emissao do RG nao informada.                               
 230406Cadastramento nao efetivado. Problema no HEADER do arquivo.        
 230425Cadastramento nao efetivado. Problemas no trailer do arquivo.      
 9000008                                                                  
 930080Quantidade de registros lidos diferente do informado no TRAILER.  
 9900008000100000000010

Registro 99:  08 registros informados, 10 registros lidos, 0 aceitos, 10 rejeitados 
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