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18 de junho de 2019 
016/2019-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.: Disponibilização de Novos Arquivos e Ajustes em Arquivos e Funções 
referentes à Letra Imobiliária Garantida (LIG) na Versão de Setembro de 
2019.  

Informamos que estão previstas para setembro de 2019, em data a ser 
oportunamente comunicada, as implementações listadas abaixo. 
 

Módulo Descrição Documentação atualizada 

Transferência 
de Arquivos 

ARQUIVOS  
 
Enviar arquivos  
 
Novo  
 

• Arquivo de Confirmação de Emissão de LIG pelo 
Agente Fiduciário  
Novo arquivo que possibilita ao agente fiduciário a 
confirmação da emissão das LIGs que estão em sua 
pendência, por transferência de arquivos. 

 
Arquivo já existente  
 

• Registro de LIG  
Alteração do formato do campo “Série” de 9(05) para 
9(09).  

 
Receber arquivos 
 
Novos  

• DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF 

• DEVENTOSLIG_PENDCONF_AF 
 

Novos arquivos para o agente fiduciário com as 
características das LIGs pendentes de sua 
confirmação, mediante solicitação através da nova 
função.  

 
Arquivos já existentes  

• DRESUMOEMIS-IMOB 

• DRESUMOAGFIDUC-LIG 

• REMISSOES  

• RALTEMISSOES 

• RRESUMOEMISSOR 
 

Alteração do formato do campo “Série” de 9(05) para 
9(09). 

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 – Arquivos de LIG. 

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
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Módulo Descrição Documentação atualizada 

Títulos e 
Valores 
Mobiliários  

FUNÇÕES 
 
Nova função 
 

• Consultas > Solicitação de Arquivo de 
Características das LIGs somente com pendência 
de confirmação do agente fiduciário 
Função para solicitação de arquivo de características 
de LIGs pendentes de confirmação do agente 
fiduciário. 

 
Funções já existentes 
  

• Instrumento Financeiro > Manutenção do Termo de 
Emissão de LIG  
Adaptação em função já existente para permitir que o 
Termo de Emissão possa ser vinculado também ao 
Programa de Emissão além da LIG. 

 

• Instrumento Financeiro > Registro do Programa de 
Emissão 
Alteração de regra no Registro do Programa de 
Emissão, retirando a obrigatoriedade de informação da 
“Data de Vencimento (Prazo Limite)” e do “Valor 
Nominal Total” do Programa. 

 

• Instrumento Financeiro > Cadastramento/Emissão  
 

• Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento 
Financeiro  
Alteração de label do campo “Local de Emissão (UF)” 
e “Local de Emissão (Município)”, para “Local de 
Emissão/Pagamento” de “UF” e “Município”. 

 

O Manual de Funções atualizado estará 
disponível 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.  
 
O Manual de Cadastramento e Emissão 
atualizado estará disponível na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura
-normativa/manuais-de-operacoes, 
Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e 
Emissão – Títulos e Valores Mobiliários. 

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