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27 de março de 2020 
012/2020-VPC 

C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTVM 

Ref.: Plataforma NoMe – Divulgação da Data, Implementações e 
Postergações Relacionadas com a Versão de Abril de 2020 

 
Como parte de seu papel neste momento de elevada incerteza, a B3 vem atuando 
junto a investidores, emissores, clientes e reguladores para que o mercado possa 
funcionar dentro de regras prudenciais e de segurança que permitem mitigar os 
impactos advindos do cenário mundial atual. 
  
Dessa forma, B3 decidiu reorganizar o calendário de implementação de novas 
funcionalidades previstas para o segmento Cetip UTVM nos próximos meses. 
 
Assim, informamos que, em 27/04/2020, será implementada apenas a 
funcionalidade listada abaixo. 
 

Módulo 
 

Descrição Documentação atualizada 

CBIO Criação do tipo IF “CBIO”. Esse novo tipo 
de instrumento irá contemplar as seguintes 
funcionalidades: Emissão, Compra e Venda 
e Consulta de Titularidade. 

Os Manuais de Operações atualizados 
estarão disponíveis na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos e 
Valores Mobiliários – Cadastramento e 
Emissão e em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos e 
Valores Mobiliários – Funções TVM. 

O CBIO  estará disponível para negociação 
na plataforma eletrônica Cetip Trader, uma 
vez concluídos os trâmites de aprovação 
junto ao órgão regulador. 

O Manual de Operações atualizado estará 
disponível na data da implementação em: 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, 
Plataforma Eletrônica, Cetip Trader. 

 
As funcionalidades listadas no Comunicado Externo 004/2020-VPC e a 
disponibilização da indicação das datas de opção de recompra pelo emissor de 
LFSC e LFSN mencionada no Comunicado Externo 002/2020-VPC serão 
reprogramadas. A divulgação de novo cronograma será feita em data futura, a partir 
da análise e evolução dos acontecimentos atuais. 
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A B3 pretende retomar a implementação dessas ações assim que houver maior 
clareza de cenário. Agradecemos a compreensão de todos e estamos à disposição 
para eventuais dúvidas.  
 

Segue lista detalhada das funcionalidades que tiveram o cronograma alterado. 
 

Módulo Descrição Documentação atualizada 

Custódia Criação de nova posição de carteira 
"Bloqueio Judicial", para a segregação das 
quantidades dos instrumentos financeiros 
bloqueados judicialmente.  
 

Os Manuais de Operações atualizados 
estarão disponíveis na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos 
de Renda Fixa, Funções – Títulos e 
Valores Mobiliários e Títulos de Renda 
Fixa, Fundos 21.  

Títulos e Valores 
Mobiliários e 
Fundos 21 

Nas funções de Transferência de Custódia 
S/Financeiro do módulo de "Títulos e 
Valores Mobiliários" e "Fundos 21".  
 

Os campos abaixo deverão ser 
obrigatoriamente preenchidos, 
independentemente do motivo de 
transferência.  
 

• Preço Unitário da Aquisição;  
• Data da Aquisição.  

Os Manuais de Operações atualizados 
estarão disponíveis na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos 
de Renda Fixa, Funções – Títulos e 
Valores Mobiliários e Títulos de Renda 
Fixa, Fundos 21.  
O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, PU e Data da 
Aquisição.  

Ajustes na funcionalidade de Bloqueio e 
Desbloqueio de Custódia.  
 
• Inclusão dos campos "Número de 
Processo" e "Vara", de preenchimento 
opcional, na funcionalidade de Bloqueio e 
Desbloqueio de Custódia, permitido apenas 
para as quantidades dos instrumentos 
financeiros bloqueados pelo motivo 
"Judicial".  
 

• As operações de Bloqueio de Custódia 
(Op. 25) ou Desbloqueio (Op. 26) 
realizadas pelo motivo "Judicial" passam a 
movimentar a quantidade dos instrumentos 
financeiros bloqueados entre as posições 
"Própria Livre"” e "Bloqueio Judicial".  

Os Manuais de Operações atualizados 
estarão disponíveis na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos 
de Renda Fixa, Funções – Títulos e 
Valores Mobiliários e Títulos de Renda 
Fixa, Fundos 21.  
O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Bloqueio Judicial.  

 Os layouts em implementação encontram-
se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Layout em 
Implementação – Cadastramento de 
CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DI
RP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/L
FS/LFSC/LFSN/LFV/RDB.  
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Módulo Descrição Documentação atualizada 

Títulos e Valores 
Mobiliários 

Disponibilização da indicação das datas de 
opção de recompra pelo emissor de LFSC 
e LFSN de forma automatizada no 
cadastramento dos referidos instrumentos 
quando o intervalo de datas for constante. 
A inclusão de datas de opção de recompra 
pelo emissor com intervalo variável 
continuará sendo feita por meio da função 
“Manutenção de Eventos de Opção”.  

 

Na função “Títulos e Valores Mobiliários > 
Cadastramento de Operações > Transf. de 
Custódia S/Financeiro > Solicitação”, será 
disponibilizada, para os títulos públicos 
(ADA, CCT, CDP e CFT), a função para a 
solicitação de transferência de custódia por 
meio de todos os motivos e tipos de 
transferência: IF, Conta e Comitente.  

Os Manuais de Operações atualizados 
estarão disponíveis na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Títulos 
de Renda Fixa, Funções – Títulos e 
Valores Mobiliários.  
 

Transferência de 
Arquivo 

O layout "Transferência de Custódia sem 
Financeiro" passará a não permitir a 
solicitação de transferência de custódia 
sem financeiro somente para o “Tipo de 
Transferência” Comitente.  

O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Transferência de 
Custódia sem Financeiro – Comitente.  

Criação do arquivo DEVENTOSBLOQJUD, 
que reflete os eventos dos instrumentos 
financeiros que foram bloqueados pelo 
motivo "Judicial".  
 

O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Transferência de 
Arquivo, Bloqueio Judicial.  

Inclusão de novo campo "Bloqueio Judicial" 
referente às quantidades bloqueadas 
judicialmente nos arquivos de Receber e 
Conciliação, relacionados no Layout em 
Implementação.  
 

O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Transferência de 
Arquivo, Bloqueio Judicial.  
 

Estratégia e 
Opções 

Alteração em tela  
Inclusão de novo campo “Paridade a 
Vista/Preço do Índice" na tela da função de 
Avaliação de Contrato.  
Esse campo servirá para informar a 
cotação final do Índice Internacional em 
contratos de Opções Flexíveis de Índice 
Internacional com fonte Feeder.  
 
Alteração em arquivo  
O campo “Paridade a Vista/Preço do 
Índice" não será incluído no layout do 
arquivo “Avaliação de Contrato de Opção 
Flexível”, pois atualmente já é possível 
informar via arquivo a cotação final do 
Índice Internacional em contratos com fonte 
Feeder, através do campo “Cotação da 
Moeda Base”.  

O Manual de Operações atualizado estará 
disponível na data da implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, 
Derivativos de Balcão – Opções Flexíveis 
sobre Paridade, Ações, Índices e 
Mercadoria.  
 

http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes


 

  4 

 

 

 

012/2020-VPC 

Módulo Descrição Documentação atualizada 

Mas o campo “Cotação da Moeda Base” 
terá a regra de preenchimento alterada: de 
preenchimento opcional para 
preenchimento obrigatório.  

 
A B3 informa ainda o reposicionamento dos campos “Número do Processo” e “Vara” 
para o final do arquivo “Lançamento de Operações – Fundos”, em nova versão de 
layout (v5) , em data a ser oportunamente divulgada.  
 
O layout em implementação encontra-se disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, 
Layout em Implementação, Bloqueio Judicial / Transferência de Arquivo, Bloqueio 
Judicial. 
 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e 
Operações de Balcão, pelo telefone (11) 2565-5041 ou pelo e-mail 
operacaobalcao@b3.com.br.  
 
 
 
 
José Ribeiro de Andrade 
Vice-Presidente de Produtos e Clientes 
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