
Alteração de dados cadastrais de Participantes no PASEP 

1)    PARTICIPANTES - ALTERAÇÕES CADASTRAIS BATCH

A partir de 01.07.2003 os arquivos para alteração de participantes no PASEP terão novo formato devido a

implantação do  novo sistema FPS.  Diariamente serão   processados  todos  os  arquivos recebidos   até  as 17  horas.

Arquivos no formato antigo 'FPS570'  serão ignorados pelo novo sistema. O processamento dos arquivos recebidos e

consultas sobre arquivos de retorno poderão ser efetuadas a partir do dia útil seguinte 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. 

O arquivo passa a chamar-se 'FPSFP058'  e  seus registros terão 608 bytes. Dentre as maiores alterações, estão

as  novas  regras  para  alteração  dos  dados  cadastrais  dos  participantes.  Foram  selecionadas  seis  informações,

consideradas básicas,  que possuirão um intervalo de  tempo pré-determinado entre 2  solicitações de  alteração,  que

deverá ser obedecido para que as informações sejam atualizadas. Estas informações serão tratadas como 'Atributos

Especiais'. 

Os Atributos Especiais são : Nome do participante, nome da mãe, data de nascimento do participante, CPF do

participante, título de eleitor e documento de identidade. Maiores detalhes encontram-se no item relacionado às criticas

dos campos do arquivo.

Quando uma alteração  não puder ser  efetuada por  esse motivo, esta  ocorrência  será registrada no arquivo

retorno. Nesses casos o participante deverá procurar uma agência do Banco do Brasil, munido de documentos, para

efetuar pessoalmente as  alterações  necessárias. Este  tipo  de restrição  a alterações  existe apenas para  atualizações

através de arquivos.



Leiaute - 'FPSFP058'  

Para atualização dos dados cadastrais de um participante é necessário informar todos os dados. O sistema irá

confrontará cada informação recebida com a informação existente na base de dados do sistema. Quando a informação do

sistema estiver diferente,  será atualizada de acordo com a informação recebida.  

a) Nome do arquivo para de alteração:  FPSFP058

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

processamento e da entidade solicitante das atualizações cadastrais.

 Tipo de registro   2 - Registros Detalhes - contém informações sobre os participantes

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

processados.

 Registro Header

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 01 1 1 N
2 Nome do arquivo 08 2 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 Agencia de controle 04 92 95 N
8 Número da remessa 05 96 100 N
9 Código do programa 02 101 102 N
10 Reservado BB 01 103 103 A
11 Brancos 489 104 592 A
12 Reservado BB 9 593 601 A
13 Seqüencial do registro 07 602 608 N

 



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

 2   :  Informe  "FPSFP058"

 3   :  Informe CNPJ da entidade solicitante do cadastramento

 4   :  Informe a data de geração do arquivo no formato DDMMAAAA

 5   :  Informe o nome da entidade 

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

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

 8   :  Este número é um seqüencial iniciado por 1 e incrementado de 1 a cada arquivo FPSFP058 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 PASEP

 10 :  Reservado ao Banco do Brasil. Preencher com espaços.

 11 :  Preencher com espaços

 12 :  Reservado ao Banco do Brasil. Preencher com espaços.

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

nova linha  

Nota:  
Todos os campos numéricos deverão ter suas posições a esquerda preenchidas com zeros. Todos os campos são

obrigatórios. Qualquer erro encontrado nos campos do registro header impede a alteração de todos os participantes

informados no arquivo.

O arquivo será  desconsiderado  pelo  processamento, sem possibilidade  de  consulta e  sem geração  de  arquivo

retorno, 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 sistema FPS.



Críticas sobre o conteúdo dos campos de HEADER

Nr.

Campo

Campo Caracteres aceitos Formato Obrigatório Restrição/ERRO Dependência de

outro campo
1 Tipo do registro Dígito “1” A SIM Caracteres diferentes de “1” NÃO
2 Nome do arquivo Literal “FPSFP058” A SIM Caracteres diferentes de “FPSFP058” NÃO
3 CNPJ da entidade Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes de “0” a “9”

b)Entidade não cadastrada no sistema FPS
NÃO

4 Data  da  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 divergente do cadastrado no
sistema FPS

NÃO

7 Agencia de controle Dígitos de “0” a “9” N SIM a)Caracteres diferentes daqueles aceitos;
b)Agência da entidade divergente do cadastro no FPS.

NÃO

8 Número da remessa Dígitos de “0” a “9” N SIM Remessa divergente da esperada pelo FPS. NÃO
9 Código do programa Dígitos “01” N SIM Caracteres diferentes de “01” NÃO

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

registro

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



 Registro Detalhe
Dados cadastrais dos participantes.

É imprescindível que todos os campos sejam preenchidos, mesmo os que não necessitem de alteração.  

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo
1 Tipo do registro 01 1 1 N
2 Matrícula 15 2 16 A
3 Número de inscrição do participante no Pasep 11 17 27 N
4 Nome do participante 50 28 77 N
5 Número do CPF 11 78 88 N
6 Data de nascimento 08 89 96 A
7 Código do sexo 01 97 97 A
8 Número do Rg 20 98 117 N
9 Órgão emissor do RG 10 118 127 A
10 UF do órgão emissor RG 02 128 129 A
11 Data de emissão do RG 08 130 137 N
12 Endereço do funcionário 50 138 187 A
13 Município 30 188 217 A
14 Bairro 30 218 247 A
15 UF 02 248 249 A
16 CEP 08 250 257 N
17 Nome da mãe 40 258 297 A
18 Nome do pai 40 298 337 A
19 Código da nacionalidade 02 338 339 N
20 UF de nascimento 02 340 341 A
21 Número do título de eleitor 13 342 354 N
22 Número do endereço 05 355 359 N
23 Complemento do endereço 15 360 374 N
24 Número da CTPS 07 375 381 N
25 Série da CTPS 05 382 386 N
26 Data de emissão da CTPS 08 387 394 A
27 UF de emissão da CTPS 02 395 396 A
28 Naturalidade 20 397 416 A
30 Brancos 185 417 601 A
31 Seqüencial 07 602 608 N

 



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. 

 3   :   Informe o número de inscrição do participante no PASEP

 4   :   Informe nome completo do participante, sem utilização de acentos e abreviações

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

posições iniciais preenchidas com zeros.

 6   :   Data de nascimento do participante, no formato DDMMAAAA

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

 8   :   Número do documento de identidade do participante

 9   :   Nome do órgão emissor da identidade

 10 :   Informe UF do órgão emissor do documento de identidade do participante

 11 :   Data de emissão do documento de identidade do participante, no formato DDMMAAAA

 12 :   Endereço do participante

 13 :   Município do endereço do participante

 14 :   Nome do bairro em que o participante reside

 15 :   Unidade da federação do endereço do participante

 16 :   CEP do endereço do participante

 17 :   Nome completo da mãe do participante, sem acentos e abreviações

 18 :  Informe o nome do pai do participante, ou na falta da informação, informar 'IGNORADO'. Se o campo

ficar em branco o registro será recusado

 19 :   Informe código da nacionalidade. Ver tabela item 3.1

 20 :   Informe a  UF de nascimento do participante

 21 :   Informe número do título de eleitor

 22 :   Informe número do endereço do participante. No caso de inexistência, poderá  ser brancos

 23 :   Informe complemento do endereço do participante, se existir

 24 :   Informe número da carteira de trabalho e previdência Social - CTPS - do participante

 25 :   Informe número de série da Carteira de trabalho do participante

 26 :   Informe data de emissão da CTPS do participante no formato DDMMAAAA

 27 :   Informe UF da emissão da CTPS do participante

 28 :   Informe naturalidade do participante (cidade onde nasceu)

 29 :   Preencher com 185 espaços

 30 :   Informe o número seqüencial da linha com 7 posições



Críticas sobre o conteúdo dos campos dos registros DETALHES
Nr.

Campo

Campo Caracteres aceitos Formato Obrig. Restrição/ERRO Dependência

de outro

campo

Observações

1 Tipo do

registro

Dígito “2” N SIM Caracteres diferentes de “2” NÃO

2 Matrícula Sem conferencias A NÃO Nenhum NÃO
3 Número de

inscrição do

participante no

Pasep

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

4 Nome do

participante

a) Caracteres de “A” a
“Z”

b) Hifen
c) Apóstrofe
d) branco

A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos
b) somente uma partícula (sem sobrenome)
c) três caracteres iguais e consecutivos 

NÃO a) brancos iniciais serão

retirados

b) brancos consequtivos, não

iniciais,  serão alterados para

apenas um branco

c)  Excluindo-se DA(S), DO

(S), DE, E. Se tiver até 3

particulas: ao menos 1 não

pode ser alterada. Se tiver 4

ou mais particulas: ao 3

menos não podem ser

alteradas.

d) Campo especial, vide nota

abaixo



5  Número do

CPF 

a) Caracteres de “0” a
“9”

b) Valor menor que
100000, considerando
os dígitos
verificadores

N SIM a) Conteúdo diferente dos aceitos
b) Digitos verificadores inválidos

NÃO Campo especial, vide nota abaixo

6 Data de

nascimento

a) data válida N SIM a) data futura
b) idade menor que 14 anos
c) idade maior que 70 anos

NÃO a) Formato DDMMAAAA

b) Campo especial, vide nota

abaixo

7 Código do sexo a) Caracteres “M” e “F” A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos NÃO
8 Número do Rg a) Caracteres de “A” a

“Z”
b) Caracteres de “0” a

“9”
c) Hifen
d) Ponto
e) Branco

A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos
b) Menos de 5 caracteres preenchidos

NÃO Campo especial, vide nota abaixo

9 Órgão emissor

do RG

a) Caracteres de “A” a
“Z”

b) Caracteres de “0” a
“9”

c) Hifen
d) Ponto
e) Branco

A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos
b) Menos de 3 caracteres preenchidos

NÃO

10 UF do órgão

emissor RG

a) UF  nacional válida A SIM a) caracteres diferentes dos aceitos SIM Caso o código de  nacionalidade

não seja 10, 11 e 20, o campo

poderá ser informado em branco
11 Data de

emissão do RG

a) data valida N SIM a) data futura
b) anterior a data de nascimento
c) anteriror a 100 anos

NÃO



12 Endereço do

funcionário

a) Caracteres de “A” a
“Z”

b) Caracteres de “0” a
“9”

c) Ponto
d) Virgula
e) Barra
f) Hifen
g) Apostrofe
h) Branco

A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos
b) Tres caracteres iguais e consecutivos

NÃO

13 Município a) Caracteres de “A” a
“Z”

b) Hifen
c) Apostrofe
d) Branco

A SIM a) caracteres diferentes dos aceitos
b) tres caracteres iguais e consecutivos
c) apenas um caracter

NÃO

14 Bairro a) Caracteres de “A”
a”Z”

b) Caracteres de “0” a
“9”

c) Branco

A NÃO a) caracteres diferentes dos validos
b) tres caracteres iguais e consecutivos
c)

NÃO

15 UF a) UF nacional valida A SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos NÃO

16 CEP a) Carateres de “0” a “9” N SIM a) Caracteres diferentes dos aceitos
b) Todos os caracteres iguais

NÃO



17 Nome da mãe a) IGNORADO
b)  Caracteres de “A” a
“Z”
c) Hifen
d) Apóstrofe
e) Branco

A SIM b) Caracteres diferentes dos aceitos
b) somente uma partícula (sem sobrenome)
c) três caracteres iguais e consecutivos 

NÃO a) brancos iniciais serão

retirados

b ) brancos consecutivos, não

iniciais,  serão alterados para

apenas um branco

c)  Excluindo-se DA(S), DO

(S), DE, E. Se tiver até 3

particulas: ao menos 1 não

pode ser alterada. Se tiver 4

ou mais particulas: ao 3

menos não podem ser

alteradas.

d) Campo especial, vide nota

abaixo
18 Nome do pai b) IGNORADO

b)  Caracteres de “A” a
“Z”
c) Hifen
f) Apóstrofe
g) Branco

A SIM e) Caracteres diferentes dos aceitos
b) somente uma partícula (sem sobrenome)
c) três caracteres iguais e consecutivos 

NÃO a) brancos iniciais serão

retirados

b) brancos consecutivos, não

iniciais,  serão alterados para

apenas um branco

c)  Excluindo-se DA(S), DO

(S), DE, E. Se tiver até 3

particulas: ao menos 1 não

pode ser alterada. Se tiver 4

ou mais particulas: ao 3

menos não podem ser

alteradas.
19 Código da

nacionalidade

a) um dos codigos validos
conforme tabela anexa

N SIM a) codigos diferentes dos aceitos NÃO



20 UF de

nascimento

a) UF nacional válida A SIM a) Caracteres diferentes dos válidos NÃO

21 Número do

título de eleitor

a) caracteres de “0” a “9” N SIM a) caracteres diferentes dos validos
b) digitos verificadores invalidos

NÃO Campo especial, vide nota abaixo

22 Número do

endereço 

a) caracteres de “0” a “9” N NÃO a) caracteres diferentes dos validos
b) valor superior a 32700

NÃO Devido a não obrigatoriedade,

poderá ser informado brancos
23 Complemento

do endereço

i) Caracteres de “A” a
“Z”

j) Caracteres de “0” a
“9”

k) Ponto
l) Virgula
m) Barra
n) Hifen
o) Apostrofe
p) Branco

A NÃO c) Caracteres diferentes dos aceitos
d) Tres caracteres iguais e consecutivos

NÃO Devido a não obrigatoriedade,

poderá ser informado brancos

24 Número da

CTPS

a) caracteres de “0” a “9” N SIM a) caracteres diferentes dos validos SIM Caso o codigo de nacionalidade

não seja 10, 11 e 20 , poderá ser

informado brancos
25 Série da CTPS a) caracteres de “A” a

“Z”
b) caracteres de “0” a “9”

A SIM a) caracteres diferentes dos validos SIM Caso o codigo de nacionalidade

não seja 10, 11 e 20 , poderá ser

informado brancos
26 Data de

emissão da

CTPS

a) data valida N SIM a) data futura
b) data anterior a 100 anos
c) mais recente que a data de nascimento

SIM Caso o codigo de nacionalidade

não seja 10, 11 e 20 , poderá ser

informado brancos
27 UF de emissão

da CTPS

a) UF nacional valida A SIM a) Caracteres diferentes dos validos SIM Caso o codigo de nacionalidade

não seja 10, 11 e 20 , poderá ser

informado brancos
28 Naturalidade e) Caracteres de “A” a

“Z”
f) Hifen
g) Apostrofe
h) Branco

A SIM d) caracteres diferentes dos aceitos
e) tres caracteres iguais e consecutivos
f) apenas um caracter

NÃO

30 Brancos
31 Seqüencial a) caracteres de “0” a “9” N SIM a) caracteres diferentes dos aceitos

b) devera conter o valor do registro
anterior incrementado de 1

NÃO



Nota:

Caso um dado especial seja alterado, nenhum outro dado especial poderá ser alterado por um periodo de 2 anos através de arquivo.

No caso de impedimento de alteração via arquivo, a alteração deverá ser efetuada manualmente em qualquer agência do BB, com a apresentação das documentações

comprobatórias.

Caso os dados especiais não estejam envolvido nas alterações solicitadas, o processamento dos demais campos no registro serão efetuadas normalmente, dentro ou

fora do prazo de carencia para nova alteração de dado especial.

Somente um dado especial poderá sofrer alteração em um processamento.

Qualquer inconsistencia, em qualquer campo do registro, invalidará todo o registro.

Mesmo no caso de recusa total do arquivo por inconsistencia no registro header ou trailer, serão efetuadas as depurações dos registros detalhes.



 Registro Trailer

O registro trailer é o último registro do arquivo. 

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

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.

Deverá ser igual a quantidade de participantes + 2.

Críticas sobre o conteúdo dos campos do registro TRAILER

Nr.

Campo

Campo Caracteres

aceitos

Formato Obrigatório Restrição/ERRO Dependência de

outro campo
1 Tipo do

registro

Dígito “9” N SIM Diferente de “9” NÃO

2 Qtde de

participantes

Caracteres
de “0’ a
“9”

N SIM Caracteres diferentes dos validos NÃO

3 Brancos Não
verificado

A Não NÃO

4 Sequencial

do registro

Dígitos de
“0” a “9”

N SIM a) Caracteres diferentes dos
aceitos

b) Devera conter o valor do
registro anterior
incrementado de 1

NÃO

Nota: 

Qualquer inconsistencia no registro Trailer  ou a sua ausencia, invalidará todo o arquivo.



2) FPSFP059 - Arquivo Retorno de Atualizações Cadastrais

Os arquivos  retornos serão disponibilizados aos clientes, pelo sistema IED, caso o convenio esteja ativo. Caso

contrario, a disponibilização se dará através da Gerie jurisdicinante da agência de controle da entidade. A agencia de

controle pode ser consultada através do SISBB, PAG, opção 15-03. Estes procedimentos são validos independentemente

da forma de encaminhaento do arquivo.

Lay-out do arquivo retorno 

a) Nome do arquivo :  FPSFP059

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:  

10 - Header do Arquivo recebido da entidade (cópia do registro tipo 1 do arquivo 'FPSFP058')

13 - Ocorrências de erro de registro header

20 - Registros detalhes recebidos da entidade (cópia do registro tipo 2 do arquivo 'FPSFP058') 

23 - Ocorrências de erro de registro detalhe

25 - Registros detalhes processados com sucesso, contendo o número de inscrição do participante

90 - Registro trailer recebido da entidade (cópia do registro tipo 9 do arquivo 'FPSFP058')   

93 - Ocorrências de erro de registro trailer

99 - Registro trailer final (inserido pelo sistema)

d) Os registros de erro, tipos 13, 23 e 93, serão gravado imediatamente após o registro aos quais se referenciam.

e) Poderá haver mais de um registro de erro para um mesmo registro processado.

f) Somente os registros detalhes possuem o registro tipo 25, processamento com sucesso, gravados imediatamente

após o registro ao qual se referencia.

g) Caso exista registro tipo 13 ou 93 no arquivo retorno, serao gravados registros tipo 23, para os registros detalhes,

indicando tal fato.



 Registro Header - Registro tipo '10'
Cópia  do  registro tipo  1,  enviado  pela  entidade  no arquivo FPSFP058,  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. 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 89 92 N
7 Agencia 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 gerado 08 104 111 N
10 Brancos 481 112 592 A
11 Reservado BB 9 593 601 A
11 Seqüencial do registro 07 602 608 N

 



 Registro Detalhe - Registro tipo '20'  
Este registro é cópia do registro tipo 2 do arquivo recebido 'FPSFP058', com alteração apenas no campo tipo

do registro, que passa a ocupar 2 posições ao invés de apenas1, deslocando os demais campo em uma posição à direita.  

Nº Campo Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo

1 Tipo do registro 02 1 2 N
2 Matrícula 15 3 17 A
3 Número de inscrição do participante no Pasep 11 18 28 N
4 Nome do participante 50 29 78 N
5 Número do CPF 11 79 89 N
6 Data de nascimento 08 90 97 A
7 Código do sexo 01 98 98 A
8 Número do Rg 20 99 118 N
9 Órgão emissor do RG 10 119 128 A
10 UF do órgão emissor RG 02 129 130 A
11 Data de emissão do RG 08 131 138 N
12 Endereço do funcionário 50 139 188 A
13 Município 30 189 218 A
14 Bairro 30 219 248 A
15 UF 02 249 250 A
16 CEP 08 251 258 N
17 Nome da mãe 40 259 298 A
18 Nome do pai 40 299 338 A
19 Código da nacionalidade 02 339 340 N
20 UF de nascimento 02 341 342 A
21 Número do título de eleitor 13 343 355 N
22 Número do endereço 05 356 360 N
23 Complemento do endereço 15 361 375 N
24 Número da CTPS 07 376 382 N
25 Série da CTPS 05 383 387 A
26 Data de emissão da CTPS 08 388 395 N
27 UF de emissão da CTPS 02 396 397 A
28 Naturalidade 20 398 417 A
30 Brancos 184 418 601 A
31 Sequencial 07 602 608 N

 

 Registro Trailer 

O registro trailer é o último registro de um 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 Sequencial do registro 07 602 608 N



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, que ao final, corresponderá a quantidade total de registros do arquivo. 



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

13 - Erros no registro header          

23 - Erros em registros detalhes

93 - Erros no registro trailer

Estes registros referem-se ao registro anterior de 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 N
4 Brancos 515 87 601 A
5 Seqüencial do registro 07 602 608 N

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 N.N.N.

N.)

 3   :   Descrição da ocorrência de erro, conforme tabela item 3.1

 4   :   Preenchido com espaços 

 5   :   Contém o número seqüencial do registro.

 Registro Detalhe Processado sem erros - registro tipo '25'
O registro  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 N
3 Nome do participante 50 18 67 A
4 Número do CPF do participante 11 68 78 N
5 Número da inscrição do participante 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 Sequencial 07 602 608 N



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, que será:
 - 0428  ALTERAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.  

 7   :   Texto da ocorrência (relacionado anteriormente)

 8   :   Preenchido com  brancos

 9   :   Número seqüencial do registro tipo 20 correspondente

3) Tabelas

Tabela de Códigos de Nacionalidade

TABELA CNIS DE CÓDIGOS DE NACIONALIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO
10 BRASILEIRO
11 BRASILEIRO NASCIDO NO EXTERIOR
20 BRASILEIRO NATURALIZADO
21 ARGENTINO
22 BOLIVIANO
23 CHILENO
24 PARAGUAIO
25 URUGUAIO
30 ALEMÃO
31 BELGA
32 BRITANICO
34 CANADENSE
35 ESPANHOL
36 NORTE-AMERICANO
37 FRANCES
38 SUIÇO
39 ITALIANO
41 JAPONES
42 CHINES
43 COREANO
45 PORTUGUES
48 OUTROS(LATINO-AMERICANOS)
49 OUTROS(ASIÁTICOS)
50 OUTROS



Tabela de Ocorrência de Erros

Número da
ocorrência

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 nao informado.                                                           
84 CNPJ nao numerico.                                                            
85 Entidade nao cadastrada.                                                      
86 Entidade sem convenio.                                                        
87 Entidade sem permissao para envio de arquivo em meio magnetico                
88 Data de gravacao do arquivo invalida.                                         
89 Data de gravacao do arquivo maior que a data atual.                           
90 Arquivo gerado a mais de um ano.                                              
91 Nome da entidade nao informado.                                               
92 Numero do convenio nao informado.                                             
93 Numero do convenio nao numerico.                                              
94 Numero do convenio divergente do cadastrado.                                  
95 Codigo da agencia nao informado.                                              
96 Codigo da agencia nao numerico.                                               
97 Agencia de relacionamento divergente do cadastro.                             
98 Agencia nao cadastrada.                                                       

100 Agencia nao instalada.                                                        
101 Numero da remessa nao informado.                                              
102 Remessa nao numerica.                                                         
103 Numero da remessa divergente do esperado.                                     
104 Naturalidade do empregado invalida.                                           
105 Sequencial nao informado.                                                     
106 Sequencial nao numerico.                                                      
107 Sequencial invalido.                                                          
108 Nome do empregado nao informado.                                              
109 Ano primeiro emprego menor que 1900 ou maior que o ano atual.                 
111 Nome do participante invalido.                                                
112 CPF do empregado nao informado.                                               
113 CPF nao numerico.                                                             
114 CPF menor que 100.000.                                                        
115 CPF invalido.                                                                 
116 Digito verificador do  CPF invalido.                                             
117 Data de nascimento nao informada.                                             
118 Data de nascimento invalida.                                                  
119 Data de nascimento invalida. Empregado menor de 14 anos.                      
120 Data de nascimento invalida. Empregado maior de 70 anos.                      
121 Sexo nao informado.                                                           
122 Sexo invalido.                                                                
123 RG nao informado.                                                             



129 Orgao emissor do RG possui caracteres nao permitidos.                         
130 Orgao emissor do RG nao informado.                                            
131 Nome do orgao emissor do RG possui menos de  tres caracteres.                 
132 Uf da RG nao informada.                                                       
133 Uf da RG invalida.                                                            
134 Codigo do programa social nao informado.                                      
135 Data de emissao do RG nao informada.                                          
136 Data de emissao do RG invalida.                                               
137 Data de emissao do RG maior que a data atual.                                 
138 RG emitida a mais de 100 anos.                                                
139 Ano primeiro emprego nao informado.                                           
140 Ano primeiro emprego invalido. empregado menor de 14 anos.                    
141 Ano primeiro emprego invalido. empregado maior de 70 anos.                    
142 Endereco nao informado.                                                       
143 Endereco invalido.                                                            
144 Endereco possui caracteres nao permitidos.                                    
145 Municipio nao informado.                                                      
146 Municipio invalido.                                                           
147 Municipio possui caracteres nao permitido.                                    
148 Bairro possui caracteres nao permitido.                                       
149 Bairro possui repeticao de caracteres inadequada.                             
150 Uf do municipio nao informada.                                                
184 Uf do municipio invalida.                                                     
185 CEP nao informado.                                                            
186 CEP do municipio invalido.                                                    
187 Nome da mae nao informada.                                                    
189 Nome da mae invalido.                                                         
190 Primeira posicao do nome do pai em branco.                                    
191 Nome do pai invalido.                                                         
192 Nacionalidade nao informada.                                                  
193 Nacionalidade invalida.                                                       
194 Uf de nascimento nao informada.                                               
195 Uf de nascimento invalida.                                                    
196 Titulo de eleitor nao informado.                                              
197 Número do Titulo de eleitor invalido.                                                              
198 Digito verificador do titulo de eleitor invalido.                             
199 Numero do endereco nao numerico.                                              
200 Complemento do endereco invalido.                                             
201 Complemento do endereco possui caracteres nao permitidos.                     
202 Numero da CTPS nao informado.                                                 
203 Serie da CTPS nao informada.                                                  
204 Uf da CTPS nao informada.                                                     
205 Uf da CTPS invalida.                                                          
206 Naturalidade não informada.                                                   
207 PARTICIPANTE JA CADASTRADO.                                                   
208 EMPREGADO VINCULADO AO PROGRAMA PASEP.                                        
211 EMPREGADO CADASTRADO NO PIS.                                                  
212 Participante com inscricao cancelada.                                         
213 Suspeita de duplicidade.                                                      
232 Programa social nao cadastrado.                                               
235 Arquivo sem TRAILER.                                                          
241 Codigo do programa social não numerico.                                       
244 Arquivo sem DETALHE.                                                          



248 Naturalidade do empregado possui caracteres nao  permitidos.                  
260 Inscricao do participante nao numerica.                                       
281 Inscricao do empregado nao informada.                                         
282 Alteracao do nome do participante nao permitido devido ao periodo de alteracao
283 Alteracao do CPF nao permitido devido ao periodo de alteracao.                
284 Alteracao do nome da mae não permitido devido ao periodo de alteracao.        
287 Alteracao do nome da mae invalida.                                            
288 Alteracao do nome do participante invalida.                                   
289 Alteracao da data de nascimento nao permitido devido ao periodo de alteracao. 
290 Alteracao do RG do participante nao permitido devido ao periodo de alteracao. 
291 Alteracao do titulo de eleitor nao permitido devido ao periodo de alteracao.  
292 Situacao do participante nao permite alteracao.                               
293 Situacao da inscricao do participante nao permite alteracao.                  
313 Tentativa de alteracao onde todos os dados basicos estao diferentes.
320 Participante não cadastrado.                                                  
322 Alteracao do nome do pai invalida.                                            
347 Titulo de eleitor nao numerico.                                               
375 Data de emissao do RG menor que a data de nascimento.                         
376 Data de emissao da CTPS não informada.                                        
377 Data de emissao da CTPS invalida.                                             
378 Data de emissao da CTPS maior que a data atual.                               
379 CTPS emitida a mais de 100 anos.                                              
380 Data de emissao da CTPS menor que a data de nascimento.                       
399 Data de nascimento maior que a data de hoje.                                  
401 Data de emissao da CTPS não numerico.                                         
402 Data de gravacao do arquivo nao informada.                                    
404 Data da gravacao do arquivo nao numerica.                                     
405 INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO.                                                
406 Cadastramento nao efetivado. Problema no HEADER do arquivo.                   
409 Tipo de registro nao esperado.                                                
410 Quantidade de registros informada no TRAILER nao numerico.                   
411 Quantidade de registros informada no trailer incorreta.                                
412 Informe o numero do endereco até 32767.                                       
413 Data da emissao do RG menor que a data de nascimento.                         
414 Codigo nacionalidade nao numerico.                                            
417 CTPS nao numerico.                                                            
418 Atualizacao nao efetivada. Problema no HEADER do arquivo.                     
419 Alteracao de atributos especiais nao permitida. Nome do pct já alterado.      
420 Alteracao de atributos especiais nao permitida. CPF ja alterado.              
421 Alteracao de atributos especiais nao permitida. Nome da mae já alterado.      
422 Alteracao de atributos especiais nao permitida. Data de nascimento já alterada
423 Alteracao de atributos especiais nao permitida. RG já alterado.               
424 Alteracao de atributos especiais nao permitida. Titulo de eleitor ja alterado.
425 Cadastramento nao efetivado. Problemas no trailer do arquivo.                 
426 Atualizacao nao efetivada. Problemas no trailer do arquivo.                   
427 Alteracao nao efetuada. Registro identico.                                    
428 ALTERACAO EFETUADA COM SUCESSO.                                               
430 Arquivo no HEADER diferente de FPSFP058.                                      



Exemplo de arquivo - (Tamanho do registro ilustrativo) 

- FPSFP059 - Arquivo Retorno de atualizações

<...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7...
===================================================================================================
===
10FPSFP0596089083700018515022003PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO   
130103Numero da remessa divergente do esperado.                       
20001            19000012972CAROLINE SANTIAGO FERREIRA VASCONCELOS    
230427Alteracao nao efetuada. Registro identico.                      
230418Atualizacao nao efetivada. Problema no HEADER do arquivo.       
20002            19000012980MARIANGELA RODRIGUES SALES                
230427Alteracao nao efetuada. Registro identico.                      
230418Atualizacao nao efetivada. Problema no HEADER do arquivo.       
20003            19000012999ROBSON FREITAS DO AMARAL                  
230427Alteracao nao efetuada. Registro identico.                      
230418Atualizacao nao efetivada. Problema no HEADER do arquivo.       
9000003                                                
9900003000030000000003

Registro 99:  03 registros informados, 03 registros lidos, 0 aceitos, 03 rejeitados 


