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14 de junho de 2019 
015/2019-VPC 

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

Participantes dos Mercados da B3 – Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTVM 

Ref.: Plataforma NoMe – Postergação da Data de Implementação de Junho 
de 2019. 

Informamos que as implementações na Plataforma NoMe de junho de 2019, 
mencionadas nos Comunicados Externos abaixo, serão postergadas para 
01/07/2019. 
 
 
004/2019-VPC, de 06/02/2019 
Ref.: Alterações em Layouts de Arquivos, Decorrentes de Implementações no 
Módulo Fundos 21, Previstas para Junho de 2019. 
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Transferência 
de Arquivos 

Enviar Arquivos 
Arquivos existente alterados: 

• Fundos21 – Registro de CFA 

• Fundos21 – Lançamento de Operações – 
Fundos 

• SIC – Identificação de Operação 
 
Novos arquivos: 

• Manutenção de Distribuidores 

• Manutenção de Fluxo Integrado 

• Manutenção de Distribuição PCO 

• Manutenção de Códigos PCO de Comitentes 

• Confirmação de Pendências Administrador 
 
Receber arquivos 
 
Arquivos existentes alterados 

• Fundos21 – DREMISSOES 

• Fundos21 – DMOVCOTISTAGERAL 

• Fundos21 – DPOSIÇÃOCOTISTA_SF 
 
Novos arquivos: 

• DALTERAÇÕES_CFA 

• DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA 

• DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_ADM 

• DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_EMISSOR 

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 – Layout 
Melhorias 
Fundos 21. 
 
 

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
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Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

• DCÓDIGOCLIENTEPCO 

• DSINTETICOCOBRANÇAFUNDOS21 

• DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA 

• DMOVTRANSF (retorno da confirmação por 
arquivo de pendências do Administrador) 

 
A seguir, estão descritos as implementações e os 
arquivos correspondentes do “Enviar Arquivos”. 
 
1. Inclusão de campos no cadastramento de 

emissão de Cotas de Fundo 
Aberto (CFA) 

2. Implantação do Fluxo Integrado 
3. Resgate com penalty 
4. Manutenção dos novos campos em Cotas de 

Fundo Aberto existentes 
5. Implementação do procedimento de Distribuição 

por Conta e Ordem 
6. Informação de valor de cota pelo Administrador 

Legal 

 
007/2019-VPC, de 22/03/2019 
Ref.: Plataforma NoMe – Divulgação da Data da Versão de Abril e Implementações 
Relacionadas com a Versão de Junho de 2019. 
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Transferência 
de Arquivos 

Inclusão do campo “Tipo de emissão” no arquivo 

DPOSICAOCUSTODIA. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout 
em Implementação, 
DPOSICAOCUSTODIA. 

Permissão de entrada em custódia da CCB na 

conta de cliente do registrador no arquivo 

“Registro de CCB, CCE e NCE”. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de 
operacoes, Layout em 
Implementação, CCB – entrada em 
custódia para Cliente. 

Criação do arquivo 

DFUNCIONALIDADES_MMAAAA, de envio 

mensal, com todas as funções disponíveis por 

participante. 

 

Esse arquivo será separado por: “Participante”, 

“Família”, “Perfil”, “Área de Atuação”, “Grupo de 

Função” e “Funções”. 

 
Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de 
operacoes, Layout em 
Implementação, 
DFUNCIONALIDADES_MMAAAA. 
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015/2019-VPC 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Criação de arquivo que atualiza as informações de 

preço dos direitos creditórios, em cumprimento à 

Resolução 4.296/2013 para LCA e CDCA. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
Implementação, 
ATUALIZACAO_LASTRO_LCA_C
DCA. 

Inclusão na consulta de Instrumento Financeiro 

dos percentuais e datas de Opção de Recompra 

pelo emissor de LFSN e LFSC, cadastrados por 

meio da função Títulos Valores Mobiliários > 

Eventos > Manutenção de Eventos de Opções.  

 

Os arquivos DRESUMO EMIS – (DARF) e 

DCARACTPARTLF/LFS/LFV/LFSC/LFSN também 

serão sensibilizados com essas informações. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
Implementação, Recompra pelo 
Emissor – LFSN e LFSC. 

Termo de 
Mercadoria 

Registro de contratos de termo de mercadorias 

cotados em moeda estrangeira com a taxa a termo 

diretamente em reais (BRL), para contratos com 

fixing único e com média asiática. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
Implementação, Termo de 
Mercadorias em BRL. 

Swap 

Disponibilização de arquivo com dados da agenda 

de prêmios de contratos de swap, com valores e 

datas. 

 

Esse arquivo será gerado para contratos em que o 

campo “Agenda de Prêmio” for preenchido com 

“Sim”. 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
Implementação, 
DAGENDAPREMIOS. 

Mensageria 

Disponibilização da operação de 

“Bloqueio/Desbloqueio de Custódia” por nova 

Mensagem (CTP0025). 

O catálogo de mensagem em 
implementação encontra-se 
disponível em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/est
ruturanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
Implementação, 
Bloqueio/Desbloqueio de Custódia. 
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008/2019-VPC, de 22/03/2019 
Ref.: Plataforma NoMe – Disponibilização do Registro da Carteira de Ativos dos 
Fundos de Investimento. 
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Transferência 
de Arquivos 

Enviar arquivos 

Disponibilização de novos arquivos para 

Inclusão, Alteração e Exclusão da carteira de 

ativos: 

 

• Registro de ACI – Ativo Carteira de 

Investimento 

• Registro de Exclusão de ACI – Ativo Carteira 

de Investimento 

 

Receber arquivos 

Disponibilização de novos arquivos para 

Custodiante dos Fundos: 

 

• DMOVCARTINVEST_CUSTODIANTE 

• DESTOQUECARTINVEST_CUSTODIANTE 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/e 
strutura-normativa/manuais- de-
operacoes, Layout em 
implementação, Layout em 
Implementação – Carteira de 
Investimento de Fundos de 
Investimento.  
 
 
 

Títulos e 
Valores 
Mobiliários  

Novas funções para Registro e Consulta da 

Carteira de Ativos. 

 

• Instrumento Financeiro > Registro de 

Carteira de Investimento. 

• Consultas > Consulta de Carteira de 

Investimento. 

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

 
029/2019-VOP, de 22/03/2019 
Ref.: Migração dos Derivativos de Balcão com Contraparte Central Garantidora do 
iBalcão para a Plataforma NoMe. 
 
Solicitamos aos participantes observar o Comunicado Externo a ser oportunamente 
divulgado, referente à esta implementação. 
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009/2019-VPC, de 26/03/2019 
Ref.: Plataforma NoMe – Adequação para Depósito Centralizado de Debênture de 
colocação privada e Nota Comercial de Colocação Privada. 
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Transferência 
de Arquivos 

Inclusão do campo “Passível de negociação em 

plataforma eletrônica?” nos relatórios e arquivos 

abaixo. 

 

Relatórios 

• REMISSOES-NOTA 

• RALTERACAO 

Receber arquivos 

• DRESUMOEMIS – NOTA 

• DCARACTPART-NOTA 

• CARACT ATIVOS CAPT 

Os layouts em implementação 
encontram-se disponíveis em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estru
turanormativa/manuais-de-
operacoes, Layout em 
implementação, Layout em 
Implementação – Passível de 
negociação em plataforma 
eletrônica. 

Títulos e 
Valores 
Mobiliários 

Inclusão do campo “Passível de negociação em 

plataforma eletrônica?” no formulário para criação 

de nota comercial. 

O formulário atualizado estará 
disponível na data da implementação 
em www.b3.com.br/pt_br/produtos-
eservicos/registro/renda-fixa-e-
valoresmobiliarios/documentacao-
para-registro-daemissao-e-
distribuicao-de-nota-comercial, 
Formulários para Criação de Nota 
Comercial. 

Disponibilização das operações de Depósito e de 

Retirada para nota comercial de colocação privada 

depositada. 

 

Permissão para efetuar lançamentos também via 

arquivo e mensageria, conforme abaixo. 

 

Enviar Arquivos 

• Lançamento de Operações 

 

Mensageria 

• CTP0001 

• CTP0100 

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

Disponibilização das operações de compra/venda 

definitiva e compra/venda definitiva a termo para 

debênture de colocação privada depositada. 

 

Permissão para efetuar lançamentos também via 

arquivo e mensageria, conforme abaixo. 

 

Enviar Arquivos 

• Lançamento de Operações 

 

O Manual de Operações atualizado 
estará disponível na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estru
turanormativa/manuais-de-
operacoes, Títulos de Renda Fixa, 
Funções – Títulos e Valores 
Mobiliários. 
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015/2019-VPC 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Mensageria 

• CTP0052 

Registro de 
Contrato de 
Garantia 

Inclusão de debênture e nota comercial, ambas de 

colocação privada, como ativos passíveis de 

constituição de gravames e ônus. 

O Manual de Operações atualizado 
estará disponível na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estru
turanormativa/manuais-de-
operacoes, Acesso e Serviços, 
Registro de Contrato de Garantia. 

 
 
013/2019-VPC, de 24/05/2019 
Ref.: Plataforma NoMe – Versão de Junho de 2019. 
 

Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Mensageria 

Disponibilização da nova tag 
“IndrVincResTec” na CTP0022, que 
possibilitará desvincular da reserva técnica 
a quantidade de cotas necessárias para a 
especificação de uma operação de resgate, 
quando o saldo da carteira própria livre for 
insuficiente. 

A mensagem está disponível no catálogo 
do Banco Central em 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanc
eira/comunicacaodados, Versão 4.13, 
Volume II. 

Títulos e 
Valores 
Mobiliários 

No lançamento do evento complementar de 
amortização extraordinária, quando houver 
pagamento de juros vinculado, o sistema 
demonstrará, além do valor de amortização 
extraordinária, o detalhamento do valor 
referente aos juros extraordinários. 

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. 

Disponibilização da nova ação “Consulta 
Condições de Resgate” na função Títulos e 
Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro 
> Consulta Instrumento Financeiro. 

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. 

Fundos 21 

Possibilidade de desvincular da reserva 
técnica, a quantidade de cotas necessárias 
para especificação de uma operação de 
resgate, quando o saldo da carteira própria 
livre for insuficiente. 

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, Fundos 21. 
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Módulo  Descrição  Documentação atualizada  

Adm. de 
Participantes 

Possibilidade de pré-cadastrar a cota de 
fundo aberto durante o processo de 
abertura da conta do fundo. 

O Manual de Operações atualizado 
estará disponível na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura
normativa/manuais-de-operacoes, Acesso 
e Serviços, Administração de 
Participantes. 

Custódia 

Criação de novo tipo de carteira chamada 
“Margem” para exibir as posições 
vinculadas em margem na bolsa. 

O Manual de Operações atualizado 
estará disponível na data da 
implementação em 
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura
normativa/manuais-de-operacoes, Acesso 
e Serviços, Custódia. 

Derivativos 
com CCP 

Criação do módulo CCP na plataforma 
NoMe para permitir registros de derivativos 
de balcão 
(Swap, Termo e Opções) contratados com 
contraparte central garantidora. 
 
Na data de implementação, também será 
efetuada a migração de todos os contratos 
de derivativos de balcão com CCP da 
plataforma iBalcão para o módulo CCP, da 
plataforma NoMe. A partir da data de 
migração, a plataforma iBalcão não estará 
mais disponível para registros de contratos 
derivativos de balcão com CCP. 
 
Como citado acima para o CE 029/2019-
VOP, solicitamos aos participantes observar 
o Comunicado Externo a ser oportunamente 
divulgado, referente à postergação da data 
dessa implementação. 
 

O Manual de Operações, Layouts, 
Cadernos de Fórmulas, Guias, Roteiro de 
Testes estão disponíveis no site 
http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-
eservicos/material-de-apoio/material-de-
apoio8AE490CA6A57A715016A7A20868
C0217.htm 
 
Os Manuais de Normas serão 
disponibilizados oportunamente após 
avaliação dos Reguladores. 

 
 
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 

mailto:operacaobalcao@b3.com.br

