
Visualizar como página web

 
Prezados participantes, 
 
Gostaríamos de informar a implementação de melhorias em nosso serviço de
consulta consolidada de exposição, que permite ao credor (com a devida
autorização do produtor rural) consultar suas CPRs registradas na CERC e em
outras IMFs:
 
A partir de agora, as CPRs se dividem entre aquelas com status
"Vencido" e "À vencer".

As CPRs com status "Vencido" incluem todos os ativos "inativos", quais
sejam, aqueles com data de vencimento anterior à consulta ou baixados
(ativos objeto de "cancelamento", “retirada”, “liquidação antecipada”,
“liberação” ou “baixa”).
As CPRs com status "À vencer" incluem todos os ativos "ativos", quais
sejam, aqueles com data de vencimento posterior à consulta ou não
baixados (ativos que não foram objeto de "cancelamento", “retirada”,
“liquidação antecipada”, “liberação” ou “baixa”).

Na tela de consulta de exposição é possível filtrar os registros segundo o
status "Vencido" e "À vencer", ou selecionar "Todos" para consultar todas as
CPRs com ambos os status anteriores (clique na imagem para ampliar).

Destaca-se que:

1. O limite de busca para CPRs com status "Vencido" será de até 180 dias
no passado, contados a partir de D -1;

2. Não existe limite de busca para CPRs com status "À vencer" (todas elas
serão exibidas);

3. O sistema fará paginação, exibindo até 500 CPRs na API e 50 no portal;
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4. Foram eliminados os campos "data emissão inicial" e "data emissão
final";

5. As chamadas por API sofreram modificações, devendo ser utilizado o
novo manual de consulta de exposição.

Para solicitar o novo manual ou em caso de dúvidas, fale com a gente pelo e-
mail: suporte-operacoes@cerc.inf.br.
 

Abraços, 
 
Equipe de Operações - CERC

  

Enviado por CERC
Avenida Paulista 37, 6º Andar - São Paulo - SP / +55 (11) 3509-1203

Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
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