
ARQUIVO FPS909 – Retorno do processamento do FPS900
Tamanho do Registro: 198 bytes

REGISTRO HEADER – Primeiro registro do arquivo

Número do 
Campo

Nome do Campo PIC 
(máscara)

Posição 
inicial

Tamanho do 
registro

Observação

1 Tipo de registro N 1 1 Informe 1
2 Nome do Arquivo A 2 7 FPSF909

3

Data de Processamento N 9 8 Data do processamento 
prévio no formato 

DDMMAAAA
4 Sequencial do Arquivo N 17 6 Número referência do 

arquivo FPSF900 no 
sistema FPS. Este 

número deve ser utilizado 
em eventuais contatos 

com o BB.
5 Uso do BB A 23 16
6 Indicador de processamento N 39 1 O dígito “0” neste campo 

indica que o arquivo foi 
recusado e “1” indica 

arquivo processado com 
sucesso.

7 Vetor de Ocorrências N 40 40 Este campo deve conter 
apenas dígitos “0” e “1”, 
indicando as ocorrências 

encontradas no 
processamento da 

remessa. A posição de 
um dígito “1” dentro do 
campo indica o número 

da ocorrência encontrada 
no processamento da 

remessa (vide tabelas de 
ocorrência nos anexos).

8 Número da última remessa 
processada

N 80 6 Informe somente se o 
arquivo foi recusado pelo 
motivo “remessa fora da 

sequência” e indica a 
última remessa 

processada com sucesso 
no sistema FPS.

9 Tipo de registro A 86 1 Este campo reproduz o 
registro header enviado 

originalmente pela 
entidade no arquivo 

FPS900 e servem apenas 
como referência.

10 Nome do Arquivo A 87 7 Idem acima



11 Data da geração A 94 8 Idem acima

12 CNPJ da entidade A 102 14 Idem acima
13 Número da Remessa A 116 6 Idem acima
14 Agência de controle A 122 4 Idem acima
15 Dígito-Verificador A 126 1 Idem acima

16 Data de pagamento A 127 8 Idem acima

17 Número do convênio A 135 6 Idem acima
18 Forma de repasse A 141 1 Idem acima
19 Agência para lançamento A 142 4 Idem acima
20 Dígito-Verificador A 146 1 Idem acima
21 Conta corrente para 

lançamento
A 147 11 Idem acima

22 Dígito-Verificador A 158 1 Idem acima
23 Código de lançamento 

Conta Única do Tesouro 
Nacional

N 159 14 Idem acima

24 Código do Banco N 173 3 Idem acima
25 Dígito-Verificador A 174 1 Idem acima
26 Brancos A 175 24 Preencher com brancos

REGISTRO DETALHE
 (um registro para cada registro tipo “2” informado no FPSF900)

Número do 
Campo

Nome do Campo PIC 
(máscara)

Posição 
inicial

Tamanho do 
registro

Observação

1 Tipo de Registro N 1 1 Informe 2
2 Sequencial do Participante N 2 6 Número sequencial do 

registro dentro do 
arquivo, iniciado em 1 
para cada arquivo e 
incrementado de 1 a 
cada registro detalhe.

3 Inscrição N 8 11 Número de inscrição 
ativa do participante



4 Inscrição original ou 
remanescente

N 19 11 Informe somente nestes 
casos:

a) a inscrição informada 
pela entidade como 
inscrição do 
participante foi 
cancelada ou 
expurgada e existe 
inscrição 
remanescente do 
Pasep. Neste caso, o 
sistema FPS irá 
acatar o registro, 
continuar o processo 
com a inscrição 
remanescente 
(informando-a no 
campo “inscrição”) e 
mostrar neste campo 
a inscrição original 
informada pela 
entidade. A 
ocorrência desta 
situação não implica 
rejeição do registro 
detalhe. A entidade 
deve atualizar em 
seu cadastro interno, 
de forma a corrigir o 
número de inscrição 
ativa do participante.

b) a inscrição informada 
pela entidade como 
inscrição do 
participante foi 
cancelada e existe 
inscrição 
remanescente no 
PIS. Neste caso, o 
sistema FPS rejeitará 
o registro e informará 
neste campo o 
número da inscrição 
remanescente 
transferida.

5 Nome no Pasep A 30 50 Nome do Participante da 
forma que está 

cadastrado no Pasep. O 
nome só será informado 
no caso de rejeição do 
registro por motivo de 
divergência de nomes 

entre os cadastros do BB 
e da entidade.



6 Indicador de 
Processamento

N 80 1 O dígito “0” indica que o 
registro detalhe foi 

recusado e “1” indica 
registro acatado pelo 

sistema.
7 Vetor de Ocorrências N 81 40 Deve conter apenas 

dígitos “0” e “1”, 
indicando as ocorrências 

encontradas no 
processamento do 

registro. A posição de um 
dígito “1” dentro do 

campo indica o número 
da ocorrência encontrada 

(vide tabelas anexas).
8 Brancos A 121 1 Preencher com brancos
9 Tipo de Registro A 122 1 Este campo reproduz o 

detalhe do FPSF900, 
servindo apenas como 

referência.
10 Inscrição A 123 11 Idem acima
11 Nome A 134 50 Idem acima
12  Matrícula A 184 15 Idem acima

REGISTRO TRAILER – Último registro do arquivo

Número do 
Campo

Nome do Campo PIC 
(máscara)

Posição 
inicial

Tamanho do 
registro

Observação

1 tipo de registro N 1 1 Preenchido com 9
2 quantidade verificada de 

registros
N 2 6 quantidade de registros 

tipo “2” verificada no 
arquivo FPSF900

3 quantidade de registros 
válidos

N 8 6 quantidade de registros 
tipo “2” válidos

4 uso do BB A 14 13
5 brancos A 27 165 brancos
6 tipo de registro A 192 1 Preenchido com 9
7 quantidade de participantes A 193 6 estes campos 

reproduzem o registro 
trailer enviado 

originalmente pela 
entidade no arquivo 
FPSF900 e servem 

apenas como referência



TABELA 1

OCORRÊNCIAS DA REMESSA (CAMPO NÚMERO 7 DO HEADER DO 
FPSF909)

Número Posição Descrição da Ocorrência
1 40 Tipo de registro diferente de “1”
2 41 Nome do arquivo diferente de “FPSF900”
3 42 Data da geração do arquivo não informada ou não numérica ou inválida
4 43 Data da geração do arquivo fora do exercício Pasep corrente
5 44 Entidade não cadastrada no Pasep ou com cadastro inativo
6 45 Número da remessa não informado ou não numérico
7 46 Número da remessa fora de sequencia ou mais de uma remessa na mesma data
8 47 Agência de controle não informada ou não numérica
9 48 Agência de controle inexistente ou inativa

10 49 Dígito-verificador da agência de controle invalido
11 50 Data de pagamento não informada ou não numérica ou inválida
12 51 Data de pagamento sem antecedência de 2 dias
13 52 Número de convênio não informado ou não numérico
14 53 Entidade não tem convênio Fopag firmado com o BB
15 54 Número do convênio não confere com o cadastrado
16 55 Código da forma de repasse não informado ou não numérico
17 56 Código da forma de repasse diferente de 1, 2 ou 3
18 57 Código da forma de repasse informado é 1, mas outros dados além de agência e 

conta foram informados desnecessariamente.
19 58 Código da forma de repasse informado é 2, mas outros dados além de código e dv 

do Banco de crédito foram informados desnecessariamente.
20 59 Código da forma de repasse informado é 3, mas outros dados além de código de 

lançamento p/ Tesouro Nacional foram informados desnecessariamente.
21 60 Agência de lançamento não informada ou não numérica
22 61 Dígito-verificador da agência de lançamento inválido
23 62 Agência de lançamento inexistente ou inativa
24 63 Conta de lançamento não informada ou não numérica
25 64 Dígito-verificador da conta de lançamento inválido
26 65 Agência/Conta de lançamento não existente ou inativa ou não pertence a pessoa 

jurídica ou com cadastro inconsistente.
27 66 Agência/Conta de lançamento não pertence à entidade
28 67 Código de lançamento na conta única do Tesouro Nacional não informado
29 68 Código de lançamento na conta única do Tesouro Nacional inválido
30 69 Código do Banco não informado ou não numérico
31 70 Dígito-verificador do Banco inválido
32 71 Banco inexistente ou inativo
33 72 Arquivo sem registro trailler
34 73 Quantidade de registros não informada ou não numérica
35 74 Quantidade de registros não confere
36 75 Arquivo sem nenhum registro válido
37 76 Autorização Inativa
38 77 Autorização Expirada
39 78 Autorização Inexistente



TABELA  2

OCORRÊNCIAS DOS DETALHES (CAMPO NÚMERO 7 DO DETALHE DO 
FPSF909 E DO FPSF910)

Número Posição Descrição da Ocorrência
1 81 Tipo de registro diferente de “2”
2 82 Inscrição não informada ou não numérica
3 83 Inscrição fora da faixa PIS-Pasep
4 84 Inscrição não cadastrada
5 85 Inscrição informada em duplicidade neste arquivo
6 86 Inscrição transferida para o PIS
7 87 Inscrição cancelada com remanescente transferida para o PIS
8 88 Inscrição cancelada ou expurgada
9 89 Nome do participante não informado

10 90 Nome do participante não confere com o cadastro do Pasep
11 91 Participante encontra-se como “falecido” no cadastro do Pasep
12 92 Participante já foi pago por meio de Pasep-Fopag neste exercício
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