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Sistema de Transferência de Arquivos 
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Agenda 

• Estado atual da homologação do STA 

 

• Próximos marcos 

 

• Opção pelo recebimento de arquivos pelo STA 

 

• Consulta a tipos de arquivo 

 

• Teste de envio/recepção de arquivos (ARQTEST) 



3 

STA – Estado atual da homologação pelas IFs 

 

 

Instituições que obtiveram sucesso no envio de pelo menos um 

arquivo para o Banco Central: 

 

• Em 03/10/2012 - 112 instituições 

 

• Em 12/11/2012 – 247 instituições 
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STA – Próximos marcos 

  

Previsão anterior: 

  

•Disponibilização do STA em produção – 12/11/2012 

 

 

• Desativação do PSTAW10 / PSTAC10 / Connect – 10/12/2012 
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STA – Próximos marcos 

  

Definitiva:  

 

•Disponibilização do STA em produção – 25/03/2013 

 

 

• Desativação do PSTAW10 / PSTAC10 / Connect – 24/06/2013 
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STA – Estado atual da homologação pelas IFs 

 

Posição da integração com aplicações de negócio: 

 

• AMES101 e AMES102 – Integrados 

 

• ALIM241, ALIM251 e ALIM102 – Integrados 

 

• ASCR340 – Integrado, porém em manutenção até 16/11/2012 

 

• ATSE011 e ATSE012 – Integrados 

 

• AJUD301 a 310 e AJUD331 – Previsão 10/12/2012 
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STA – Estado atual da homologação pelas IFs 

 

Posição da integração com aplicações de negócio: 

 

• Arquivos triangulados – Previsão 23/11/2012 

 

 ACTP001 (5100) ARQ-CVM (ACVM) ARQ-NJE (ANJE) 

ARQ-SPC(ASPC) ARQCP04 (CP04) ARQSRF1 (SRF1) 

ARQSRF3 (SRF3) ATSE001 (TSE1) ATSE002 (TSE2) 

Obs – A disponibilização de respostas de arquivos triangulados dependerá 

dos destinatários dos arquivos. Ex: Apenas a Receita federal pode gerar uma 

resposta para um ARQSRF1. 
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Opção por recebimento de arquivos pelo STA 

• O PSTA e STA são sistemas distintos. Não é possível enviar arquivo por um e  

receber resposta pelo outro. 

 

• A disponibilização de respostas a arquivos enviados por instituições respeita 

as seguintes regras: 

 

• Se o arquivo foi enviado ao Bacen pelo PSTAW10/PSTAC10, o arquivo 

resposta, quando houver, será disponibilizado pelo PSTAW10/PSTAC10; e 

 

• Se o arquivo foi enviado ao Bacen pelo STA, o arquivo resposta, quando 

houver, será disponibilizado pelo STA. 
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Opção por recebimento de arquivos pelo STA 

• E quando o Banco Central for disponibilizar um arquivo que não é resposta a 

outro arquivo enviado? 

 

• O arquivo será disponibilizado no PSTAW10/PSTAC10, a não ser que a 

instituição tenha optado pela recepção daquele tipo de arquivo pelo STA. Nesse 

caso o arquivo será disponibilizado no STA. 

 

• Como será feita a opção por recebimento de arquivos pelo STA? 

 

• A opção deve ser feita pelo STA Web 
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Opção por recebimento de arquivos pelo STA 

• Acesse a opção “Cadastro -> Opção por recebimento de arquivo pelo STA” 
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Opção por recebimento de arquivos pelo STA 

• Informe a data e hora a partir da qual a instituição opta por receber arquivos 

cuja origem é o Bacen por meio do STA. 

 

 

 

Obs – A lista de opções será complementada com outros arquivos e será 

incluída a opção “Todos os arquivos”. 
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Opção por recebimento de arquivos pelo STA 

• Qualquer usuário cadastrado na transação PSTA300 poderá consultar as 

opções de sua instituição, porém, apenas usuários cadastrados no serviço 

SSTA0030 poderão alterar o cadastro. 

 

• A opção pelo recebimento do AMES102 deverá ser feita por sistema.  

• Exemplo:  

• Fez a opção apenas pelo AMES102 (CAM) 

• Os AMES102 do sistema Câmbio serão disponibilizadas no STA; e 

• Os AMES102 de outros sistemas (CCR, CCS e COR) continuarão a ser 

disponibilizados pelo PSTAW10/PSTAC10. 
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Consulta a tipo de arquivo 

Nova funcionalidade para a consulta a tipos de arquivo válidos 



14 

Consulta a tipo de arquivo 

Essa consulta permite verificar se há serviço associado ao envio de um tipo de 

arquivo. Caso haja, o usuário que for enviar o arquivo deve estar credenciado 

em tal serviço. 
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Teste de envio/recepção de arquivos (ARQTEST) 

• Apenas alguns tipos de arquivo farão parte da homologação 

integrada do STA com aplicações de negócio do Banco Central. 

Todos os outros tipos ficarão no estado final de “Arquivo 

recebido no Bacen” ou “Arquivo inconsistente”. 

 

• Caso se queira validar o retorno de um tipo de arquivo que não 

faz parte da homologação integrada, é possível enviar um 

arquivo do tipo ARQTEST (TEST) com o conteúdo igual ao 

arquivo resposta que normalmente é retornado pela aplicação 

final.  

 

• O envio desse tipo de arquivo acarreta a disponibilização do 

mesmo arquivo para download, com outro número de protocolo. 

A única diferença é que, caso o arquivo enviado não esteja 

compactado, ele será compactado antes da disponibilização. 
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Obrigado! 

 
 

sta@bcb.gov.br 


