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30 de novembro de 2021 

076/2021-VPC 

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

Participantes do Balcão B3  

Ref.: Plataforma NoMe – Balcão – Alteração de Data e Postergação de 

Implementações relacionadas à Versão de Dezembro de 2021 

A B3 informa que as implementações mencionadas nos Comunicados Externo 

051/2021-VPC, de 02/09/2021, 060/2021-VPC, de 28/09/2021, 067/2021-VPC, de 

04/11/2021 e 068/2021-VPC, de 09/11/2021, previstas inicialmente para 

06/12/2021, foram postergadas para 13/12/2021. 

Adicionalmente, informamos que as implementações abaixo, mencionadas nos 

Comunicados Externos 051/2021-VPC, de 02/09/2021, e 067/2021-VPC, de 

04/11/2021, previstas para a versão de dezembro de 2021, foram postergadas para 

data a ser oportunamente divulgada. 

 

Segmento Módulo Descrição Documentação Suporte 

Manual de Operações  

(atualizado na data da versão de 

produção), nos links indicados. 

 

Layout em Implementação 

(disponível na data da 

divulgação do comunicado), nos 

links indicados. 

Crédito Títulos e 

Valores 

Mobiliários 

Inclusão do campo "Descrição 

Adicional" na alteração de CPR via 

arquivo e tela. 

 

Possibilidade de alteração, via 

transferência de arquivo, dos 

campos com multiplicidade de 

informação na CPR. 

 

Manual de Operações  

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes, Cadastramento e 

Emissão. 

Layout em Implementação  

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes/layouts-de-

implementacao, Demandas do 

Agronegócio – CPR. 

https://www.b3.com.br/data/files/89/36/7E/70/568AB710D30FE9B7AC094EA8/CE%20051-2021-VPC%20Plataforma%20NoMe%20-%20Implementa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Dezembro%20de%202021_3%20meses%20-%20VFinal.pdf
https://www.b3.com.br/data/files/4B/C2/CC/07/C6E2C710107B2DB7AC094EA8/CE%20060-2021-VPC%20Plataforma%20NoMe%20-%20Termo%20de%20Mercadorias_v2.pdf
https://www.b3.com.br/data/files/F2/96/68/B1/19CEC710BD0885C7AC094EA8/CE%20067-2021%20Plataforma%20NoMe%20-%20Implementa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Dez21_1M%C3%AAs_vfinal.pdf
https://www.b3.com.br/data/files/D1/52/08/98/C560D710EEBC50D7AC094EA8/CE%20068-2021-VPC%20Plataforma%20NoMe%20-%20OPC%20-%20Campo%20Cotacao%20Inicial%20Ativo%20em%20Reais_vFinal_REVISADO.pdf
https://www.b3.com.br/data/files/89/36/7E/70/568AB710D30FE9B7AC094EA8/CE%20051-2021-VPC%20Plataforma%20NoMe%20-%20Implementa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Dezembro%20de%202021_3%20meses%20-%20VFinal.pdf
https://www.b3.com.br/data/files/F2/96/68/B1/19CEC710BD0885C7AC094EA8/CE%20067-2021%20Plataforma%20NoMe%20-%20Implementa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Dez21_1M%C3%AAs_vfinal.pdf
file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/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/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
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Relação de campos que possuem 

multiplicidade de informações: 

• Garantias adicionais; 

• Produtos adicionais; 

• Emitentes adicionais; e 

• Locais de produção 

adicionais. 

 

Enviar arquivos 

• Registro de CPR (Versão 12) 

• Alteração de registro de CPR 

(Versão 11)  

 

Reforçamos que a melhoria 

relacionada à inclusão do campo 

"Descrição Adicional" no registro 

via arquivo e tela está mantida 

para a versão de dezembro de 

2021. 

Dívida 

Corporativa  

Títulos e 

Valores 

Mobiliários 

Inclusão dos campos “PU 

Amortização – Principal” e “PU 

Amortização – Atualização 

Monetária” para detalhar os 

valores que compõem um Evento 

de Amortização Programada para 

DEB, CRI e CRA indexados a 

índices de preços. Esses novos 

campos serão de preenchimento 

obrigatório. 

Funções em tela  

• Títulos e Valores Mobiliários > 

Eventos > Manutenção de evento  

• Títulos e Valores Mobiliários > 

Consultas > Eventos > Eventos 

Enviar arquivos  

• Atualização de PU de Eventos 

Manual de Operações  

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes, Funções – Títulos 

e Valores Mobiliários. 

 

Layout em Implementação  

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes/layouts-de-

implementacao, Segregação dos 

componentes do PU para 

amortização programada de 

DEB, CRA e CRI.  

Solidez e 

Credibilidade 

Operacional 

SIC – 

Identificaçã

o de 

Comitentes 

Ajustes nas regras para ativação 

de comitente via Arquivo: 

As regras de obrigatoriedade de 

preenchimento dos campos 

aplicadas atualmente para a 

Manual de Operações  

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes, SIC – 

file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes
file://///nascorusr/Shares/Intra_Superintendencias/718/Engenharia%20de%20Produtos/9_Projetos/26-%20Trem%20Derivativos/01-Demandas/14-Flex%202.0%20-%20VCP/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/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao
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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inclusão de comitente, serão 

praticadas, também, na ativação 

de comitente. 

 

Enviar Arquivos 

• SIC – Cadastro de 

Comitentes 

 

Reforçamos que a aplicação das 

regras via tela através da função 

"Identificação de Comitentes > 

Cadastro > Cadastro de 

Comitente" está mantida para a 

versão de dezembro de 2021, 

conforme divulgado nos 

comunicados 051/2021-VPC e 

067/2021-VPC. 

Identificação de Comitentes; e 

Enviar Arquivos. 

 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e 

Operações de Balcão, Central de Atendimento de Operações, pelo telefone (11) 

2565-5041 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br; Central de Atendimento de 

Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail 

homologacao@b3.com.br; Central de Atendimento de Derivativos e COE, pelo 

telefone (11) 2565-5044 ou pelo e-mail op.derivativosbalcao@b3.com.br; e/ou pela 

Diretoria de Emissores, Central de Atendimento de Emissores, pelo telefone (11) 

2565-5061 ou pelo e-mail emissores.rendafixa@b3.com.br. 

 

 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes 
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