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19 de junho de 2019 
017/2019-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.: Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão de 
Setembro de 2019 

Informamos que estão previstas para setembro de 2019, em data a ser 
oportunamente divulgada, as alterações listadas abaixo, complementares àquelas 
mencionadas nos Comunicados Externos 013/2019-VPC, de 24/05/2019, e 
007/2019-VPC, de 22/03/2019.  
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Transferência 
de Arquivos 

 
Para Ativos Registrados, será criado o 
mecanismo de notificação para: 

• o Emissor/Agente de Registro ou o 
Custodiante da Guarda Física, conforme 
o caso, sobre a constituição de Ônus e 
Gravames identificados no Instrumento 
de Constituição de Gravame do qual 
não é parte; 

• o Emissor/Agente de Registro ou 
Custodiante da Guarda Física, conforme 
o caso, a fim de sinalizar eventual 
objeção à constituição de Ônus e 
Gravames identificados no Instrumento 
de Constituição de Gravame do qual 
não é parte; 

• as partes do Instrumento de 
Constituição de Gravame sobre 
alteração do status dos Ônus e 
Gravames constituído em decorrência 
da notificação ao Emissor/Agente de 
Registro ou do Custodiante da Guarda 
Física, conforme o caso.  

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 – Registro de Contrato de 
Garantia. 

Descontinuação do tipo de garantia 
“Usufruto”  
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Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Disponibilização do registro do instrumento 
financeiro PNF (Pedido de Compra/Venda e 
Notas Fiscais) como lastro de CDCA. 

O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Registro de Direitos 
Creditórios – PNF. 

Inclusão do campo “Tipo de Operação” no 
arquivo Lançamento de Operações. 
 
Quando a indicação desse campo for 
Retirada por Quitação, será possível o 
Agente de Depósito/Agente de Registro 
realizar a baixa/retirada da CCI por motivo 
de termo de quitação. 

O layout em implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-
normativa/manuais-de-operacoes, Layout 
em Implementação, Lançamento de 
Operações – Retirada CCI. 

Títulos e 
Valores 
Mobiliários 

Disponibilização do registro do instrumento 
financeiro PNF (Pedido de Compra/Venda e 
Notas Fiscais) como lastro de CDCA. 
 

O Manual de Operações 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. 

Inclusão do campo “Tipo de Operação” na 
função Títulos e Valores Mobiliários > 
Cadastramento de Operações > Retirada, 
para o instrumento financeiro CCI. 
 
Quando a indicação desse campo for 
Retirada por Quitação, será possível o 
Agente de Depósito/Agente de Registro 
realizar a baixa/retirada da CCI por motivo 
de termo de quitação. 

O Manual de Operações 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. 

 
Em decorrência da disponibilização da função Gravame de Ativo Financeiro 
Registrado para a versão de setembro de 2019, as instruções operacionais de 
utilização do módulo Registro de Contrato de Garantia estão descritas no Manual 
de Operações – Registro de Contrato de Garantias, disponível em www.b3.com.br, 
Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Central Depositária 
(Segmento Cetip UTVM, Manuais de Operações), Acesso e Serviços, Registro de 
Contrato de Garantia.  
 
Adicionalmente, os layouts referentes ao módulo Registro de Contrato de Garantia 
estão descritos no Manual de Operações – Enviar Arquivos, disponível em 
www.b3.com.br, Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, 
Registro e Liquidação, Manual de Operações, Transferência de Arquivos, Enviar 
Arquivo. 
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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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