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Agenda 

• Estado atual da homologação do STA 

 

• Próximos marcos 

 

• STA em produção 

 

• Opção pelo recebimento de arquivos pelo STA 

 

• Envio de arquivos por meio do Internet Explorer 
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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 

 

• Em 04/03/2013 – 318 instituições 

 

 Para saber se sua instituição já obteve sucesso na transmissão de 

arquivos para o Banco Central, acesse o STA Web, opção “Consulta -> 

Movimentações de arquivos” e verifique a existência de arquivo com estado 

atual igual a “Arquivo recebido no Bacen” ou “Arquivo entregue ao 

destinatário”. 
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STA – Próximos marcos 

   

 

• Disponibilização definitiva do STA em produção – 25/03/2013 
• Todos os tipos de arquivo poderão ser enviados pelo STA 

• URL: 

• STA Web: https://sta.bcb.gov.br/sta 

• Web Services: https://sta.bcb.gov.br/staws 
• Links para a RSFN também disponíveis (não recomendado) 

 

 

• Desativação do PSTAW10 / PSTAC10 / Connect – 24/06/2013 

https://sta.bcb.gov.br/sta
https://sta.bcb.gov.br/staws
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STA – Produção 

 

 110 dos 294 arquivos do STA já estão disponíveis em produção. 

 

Destaques: 

 

• Bacen Jud; 

• Mensageria Sisbacen; 

• Cosif; 

• Cadin ; e  

• Cadip. 

 

• Para saber se um tipo de arquivo já está em produção no STA, 

verifique se o mesmo consta na caixa de seleção da tela de envio do 

STA Web. 
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STA – Produção 

 

• Arquivos trafegados no ambiente de homologação não são 

tarifados. 

 

• Em produção, nada muda em relação à tarifação dos arquivos 

trafegados. 

 

• Os credenciamentos necessários para utilizar o STA de produção 

são os mesmo exigidos para a utilização dos aplicativos PSTAW10 / 

PSTAC10 . Utilize os mesmos usuários. 

 

• O ambiente de homologação do STA continuará disponível. 
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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. 

 

• A partir de 24/06/2013 todos os arquivos serão disponibilizados 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. 
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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. 

 

• A opção pelo recebimento de arquivos pelo STA pode ser desfeita a qualquer 

tempo.  

 

• Todos os arquivos terão como opção padrão 24/06/2013 00:00:00.  
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Envio de arquivos por meio do Internet Explorer 

• Implementada a opção por envio de arquivos por meio do Internet Explorer 
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Envio de arquivos no Internet Explorer 

• O Hash e o tamanho do arquivo não são calculados automaticamente. 

• Não permite a retomada de transmissão interrompida. 
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Obrigado! 

 
 

sta@bcb.gov.br 


