4 de agosto de 2022
071/2022-VPC

COMUNICADO EXTERNO
Participantes do Balcão B3
Ref.:

Plataforma NoMe – Balcão – Postergação de Implementação relacionada
à Versão de Agosto de 2022

A B3 informa que a implementação mencionada nos Comunicados Externos
046/2022-VPC e 064/2022-VPC, prevista inicialmente para 08/08/2022 foi
postergada, de acordo com os detalhes abaixo. A nova data será oportunamente
divulgada por meio de Comunicado Externo.
Disponibilização da nova versão
12 do layout de alteração de CPR,
com a inclusão dos novos
campos:
•

Crédito

Títulos e
Valores
Mobiliários

CPR Verde:

"CPR Verde", "Razão Social da
Certificadora", "CNPJ da
Certificadora", "Declaração",
"Georreferenciamento", referentes
aos instrumentos enquadrados no
Decreto 10.828/21 (CPR Verde).

Layout em Implementação
www.b3.com.br/pt_br/regulacao/
estrutura-normativa/manuais-deoperacoes/layouts-deimplementacao, Layout em
Implementação – Melhoria de
Crédito.

Enviar arquivos:
• Alteração de registro de CPR–
Versão 12.

Ressaltamos que o preenchimento dos campos acima mencionados, contidos no
layout em implementação divulgado inicialmente, permanecem com as posições
inalteradas.
Este documento produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP | Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

1

071/2022-VPC

Adicionalmente, comunicamos a alteração do layout de solicitação de
publicidade de informações de emitentes divulgado no Comunicado Externo
046/2022-VPC, em especial no campo “situação do instrumento”, passando a
vigorar com a alteração em destaque abaixo a partir de 08/08/2022.
Publicidade de Informação Emitente CPR
Seq Campo

5

Situação do
instrumento

Formato Posição Conteúdo Descrição

9(1)

29-29 1, 2 ou 3 Indica a situação dos instrumentos que se
deseja consultar na função de Publicidade.
1=Vencimento posterior à data de consulta e
não baixado
2=Vencimento anterior à data de consulta ou
baixado
3=Todos

Por fim, as alterações contempladas acima estarão refletidas de forma completa
no

Manual

de

Operações

“Enviar

Arquivos”,

disponível

em

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Central de Atendimento
de Ativos e Liquidação Financeira, pelo telefone (11) 2565-5041 ou e-mail
operacaobalcao@b3.com.br;

e/ou

com

a

Central

de

Atendimento

de

Homologação pelo telefone (11) 2565-5045 ou e-mail homologacao@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes

Este documento produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP | Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

2

