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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

23 de abril de 2020 

050/2020-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTVM 

Ref.: Crédito de Descarbonização (CBIO) – Disponibilização de Serviços 

Informacionais na Plataforma NoMe e de Negociação na CetipITrader 

Comunicamos que estarão disponíveis na plataforma NoMe, a partir de 

27/04/2020, serviços de natureza informacional, prestados para os ativos que 

não são admitidos a registro nem a depósito centralizado no Segmento Cetip 

UTVM, relacionados ao Crédito de Descarbonização (CBIO), bem como a 

negociação do CBIO na plataforma CetipITrader.  

As funcionalidades do CBIO serão disponibilizadas em duas fases na plataforma 

NoMe, sendo: 

• 1ª fase: disponível a partir de 27/04/2020, contemplará a inclusão de 

informações sobre emissão, compra e venda do CBIO e consulta de 

titularidade somente via tela, conforme divulgado no Comunicado Externo 

012/2020-VPC, de 27/03/2020. 

Importante: nessa fase, não estará disponível a funcionalidade de 

aposentadoria do CBIO. O participante que tenha demanda por esse tipo 

de operação deve entrar em contato com a Diretoria de Depositária e 

Operações de Balcão em tempo hábil para refletir as informações no 

sistema. 

• 2ª fase: contemplará a aposentadoria, a consulta de aposentadoria, o 

envio de arquivos (emissão, compra e venda e aposentadoria) e os 

arquivos de conciliação. 

Essas entregas estão previstas para a versão de junho de 2020 do 

Sistema do Segmento Cetip UTVM, em data a ser oportunamente 

divulgada.  
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Adicionalmente, a B3 disponibilizará em www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/servicos-de-dados/market-data/historico/renda-fixa, em Dados por 

Ativo>CBIO, as informações estatísticas sobre emissões e negociações de 

CBIO, na forma da regulamentação pertinente. 

A documentação de suporte está disponível em www.b3.com.br, conforme 

descrito abaixo. 

• Manual de Operações do CBIO: Regulação, Regulamentos e manuais, 

Registro e liquidação, Segmento Cetip UTVM, Manual de Operações do 

Acessar documentos, CBIO. 

• Manual de Normas do CBIO: Regulação, Regulamentos e manuais, 

Registro e liquidação, Segmento Cetip UTVM, Manual de Normas, 

Acessar documentos, Manual de Normas – CBIO. 

• Manual de Operações do CetipITrader: Regulação, Regulamentos e 

manuais, Registro e liquidação, Segmento Cetip UTVM, Manual de 

Operações, Plataforma Eletrônica, CetipITrader. 

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. 

Gilson Finkelsztain 

Presidente 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes  
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