Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Empréstimo de Ativos
Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de inserção de oferta certificada
e não certificada e fechamento de pré-contrato e intenção de pré-contrato de Empréstimo de Ativos.
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Histórico de Revisão
Data

Versão

Descrição

Responsável

15/01/2015

1.0

Criação de mensagens

31/03/2015

1.1

Criação de mensagens e alterações nas existentes.

30/04/2015

1.2

Alteração dos cenários de indicação tomador.

29/05/2015

1.3

Ajuste na mensagem bvmf.119.01, bvmf.121.01, bvmf.123.01,
bvmf.124.01, bvmf.125.01, bvmf.127.01, bvmf.128.01 e bvmf.134.01.
Criação das mensagens bvmf.132.01 e bvmf.139.01.

15/06/2015

1.4

Criação das mensagens, bvmf.140.01, bvmf.141.01 e bvmf.142.01 e os
arquivos BVBG.066.01 / BVBG.067.01/ BVBG.068.01 e BVBG.069.01

30/06/2015

1.5

Ajuste no nome da mensagem bvmf.124.01
Ajuste na mensagem bvmf.120.01, bvmf.123.01, bvmf.128.01 e
bvmf.142.01.

31/07/2015

1.6

Criação da mensagem bvmf.139.01 no catálogo de controle de posição.

31/08/2015

1.7

Ajustes bvmf.119.01, bvmf.123.01, bvmf.124.01, bvmf.125.01,
bvmf.127.01, bvmf.128.01, bvmf.140.01, bvmf.141.01 e bvmf.142.01.
Criação da mensagem bvmf.193.01.

17/09/2015

1.8

Ajuste na mensagem bvmf.127.01 e bvmf.193.01

30/09/2015

1.9

Alteração nas mensagens bvmf.125.01, bvmf.128.01, bvmf.140.01,
bvmf.141.01 e bvmf.142.01.

23/10/2015

1.10

Alteração na mensagem bvmf.127.01 e 193.01

30/10/2015

1.11

Alteração nas mensagens bvmf.127.01 e bvmf.128.01

15/02/2016

1.12

Alteração na descrição das regras R4, R5 e R6 da mensagem
bvmf.193.01.

15/04/2016

1.13

Alteração na obrigatoriedade do atributo
“SecuritiesFinancingTradePreviousIdentification
(SctiesFincgTradPrvsId)” para opcional.

13/05/2016

1.13

Inclusão de regra no atributo BorrowerFinalRate (4.7)
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09/09/2016

1.14

Alteração nas mensagens bvmf.119.01, bvmf.123.01, bvmf.124.01,
bvmf.125.01, bvmf.127.01, bvmf.128.01, bvmf.140.01, bvmf.141.01,
bvmf.142.01 e bvmf.193.01.

16/11/2016

1.15

Alteração nas mensagens bvmf120.01 e bvmf.142.01.
Alteração descrição do fluxo de negócio para aceitação passiva de
indicação de oferta (PNP/PL Doador Carrying).

02/02/2018

1.16

Alteração na mensagem bvmf.141.01

11/05/2018

1.17

Alteração na mensagem bvmf.141.01

09/11/2018

1.18

Criação das mensagens bvmf.119.02, bvmf.121.02, bvmf.125.02,
bvmf.127.02, bvmf 128.02, bvmf.140.02, bvmf.141.02, bvmf.142.02,
bvmf.144.01
Criação dos arquivos BVBG.066.02, BVBG.067.02, BVBG.068.02 e
BVBG,069.02.
Exclusão da mensagem bvmf.119.01, bvmf.121.01, bvmf.125.01,
bvmf.127.01, bvmf 128.01, bvmf.140.01, bvmf.141.01, bvmf.142.01 e
bvmf.193.01.

08/02/2019

1.19

Alterações nas mensagens bvmf.119.02, bvmf.121.02, bvmf.123.02,
bvmf.125.02, bvmf.127.02, bvmf.128.02, bvmf.141.02, bvmf.144.01
Alterações nos arquivos BVBG.066.02, BVBG.067.02, BVBG.069.02

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.
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Versão de Schema
A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.

Nome Mensagem

Versão Schema XSD

bvmf.119.02
bvmf.120.01
bvmf.121.02
bvmf.122.01
bvmf.123.02
bvmf.124.01
bvmf.125.02
bvmf.126.01
bvmf.127.02
bvmf.128.02
bvmf.140.02
bvmf.141.02
bvmf.142.02
bvmf.144.01
bvmf.193.02

2.1
1.1
2.0
1.0
2.0
1.4
2.1
1.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
1.1
2.0

Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.
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Visão geral
Escopo
Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3 que serão utilizadas nos fluxos de Empréstimo de Ativos.
Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022,
órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens
normatizadas.
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Lista de Mensagens e Arquivos
1. OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>
A mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição de inclusão de oferta de
empréstimo de ativos.
2. SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>
A mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01> é enviada pela B3 ao Participante Doador, Tomador ou Custodiante informando a situação da
solicitação de ofertas, pré-contrato e negócio de empréstimo de ativos.
3. OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02>
A mensagem OfferInclusionApprovalRequest<bvmf.121.02> é enviada pela B3 ao Custodiante, como requisição de confirmação de direcionamento de
custodia doadora de empréstimo de ativos.
4. OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>
A mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01> é enviada pelo Custodiantes à B3, com a aprovação ou reprovação do direcionamento de
custódia doadora de empréstimo de ativos.
5. CarryingApprovalRequest <bvmf.123.02>
A mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador Carrying como requisição de confirmação de
indicação de carrying de empréstimo de ativos.
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6. CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>
A mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador Carrying à B3, com a aprovação ou reprovação da
indicação Carrying de empréstimo de ativos.
7. OfferNotification <bvmf.125.02>
A mensagem OfferNotification <bvmf.125.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador, Tomador ou Mercado informando nova oferta ou alteração de oferta
de empréstimo de ativos.
8. OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>
A mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição cancelamento de oferta de
empréstimo de ativos.
9. SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>
A mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição de fechamento de précontrato ou negócio de empréstimo de ativos.
10. SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>
A mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador informando novo pré-contrato ou
negócio de empréstimo de ativos.
11. PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.066.02>
O arquivo PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.066.02> é enviado pela B3 ao Participante Doador ou Tomador para informar as ofertas
públicas em aberto.
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12. PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.067.02>
O arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.067.02> é enviado pela B3 ao Participante Tomador para informar as ofertas privadas em
aberto.
13. SecuritiesLendingOfferReport <BVBG.068.02>
O arquivo SecuritiesLendingOfferReport <BVBG.068.02> é enviado pela B3 ao Participante Doador para informar as ofertas certificadas e não certificadas dos
clientes em aberto.
14. SecuritiesLendingMatchReport <BVBG.069.02>
O arquivo SecuritiesLendingMatchReport <BVBG.069.02> é enviado pela B3 ao Participante Doador e Tomador para informar os pré-contratos e negócios
realizados no dia, independentemente da situação do pré-contrato ou negócio.
15. SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf.193.02>
A mensagem SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf.193.02> é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e
Custodiantes para informar atualização de posição de empréstimos de ativos a cada criação, alteração, renovação e liquidação antecipada.
16. OfferNotificationDetails <bvmf.144.01>
A mensagem OfferNotificationDetails <bvmf.144.01> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador como notificação de detalhes da oferta.
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Conteúdo do Arquivo
Sigla do Arquivo

Nome do Arquivo

Conteúdo do Arquivo

BVBG.066.02

SecuritiesLendingAvailableOfferReport

bvmf.140.02- SecuritiesLendingAvailableOfferReport

BVBG.067.02

SecuritiesLendingAvailableOfferReport

bvmf.140.02- SecuritiesLendingAvailableOfferReport

BVBG.068.02

SecuritiesLendingOfferReport

bvmf.141.02- SecuritiesLendingOfferReport

BVBG.069.02

SecuritiesLendingMatchReport

bvmf.142.02- SecuritiesLendingMatchReport
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Como Ler
UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a
discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada
automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.
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Fluxo de Mensagens e Arquivos
Solicitação de Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos – Modalidade Registro
Introdução
Os fluxos de Solicitação de Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos – Modalidade Registro ilustram o uso da mensagem OfferInclusionRequest, que
permite ao Participante Doador solicitar a inserção de oferta certificada de Empréstimo de Ativos – Modalidade Registro.
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário1: Registro - Participante Doador Solicita Inserção de Oferta Privada de Empréstimo de Ativos com Sucesso
- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de empréstimo
de ativos;
- A B3 envia aos Participante Doador e Participante Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta.
sd Registro - Inserir Oferta Privada

B3

PNP / PL Doador
Requisita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
«oferta disponível»
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
«oferta disponível»
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PNP Tomador

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário2: Registro - Participante Doador Solicita Inserção de Oferta Privada de Empréstimo de Ativos com Erro
- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de ativos com erro;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, ao Participante Doador com a situação de erro e o motivo do erro.
sd Registro - Inserir Oferta Privada com Erro

B3

PNP / PL Doador
Requisita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário3: Registro - Participante Doador Solicita Inserção de Oferta Privada de Empréstimo de Ativos com Direcionamento de
Custódia.

- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de empréstimo
de ativos com pendência de aprovação do custodiante;
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.01> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de Ativos.
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou rejeição da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador e Custodiante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta
de empréstimo de Ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doardor e Tomador ou Participante Doador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada
atualização de oferta.
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Registro - Inserir Oferta Privada com Custódia Direcionada

B3

PNP / PL Doador

ACST

Requisita inserção de oferta (bvmf.119)

Informa situação da oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Solicita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova/Reprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«oferta disponível»
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
«oferta disponível»
Informa oferta direiconada (bvmf.125)
«oferta disponível»
Informa oferta direiconada (bvmf.125)
«oferta disponível»
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PNP Tomador

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário4: Registro - Participante Doador Executor Solicita Inserção de Oferta Privada de Empréstimo de Ativos com Indicação
de Doador Carrying.
- O Participante Doador Executor envia à B3 a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de Empréstimo
De Ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de Oferta de
Empréstimo de Ativos com pendência de aprovação do Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de Empréstimo de Ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> com a aprovação ou rejeição da indicação de Doador
Carrying de Empréstimo de Ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor e ao Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
situação da inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada atualização de oferta.
Obs: Caso o Participante Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição da indicação de doador carrying se expire, a indicação da
oferta será aceita passivamente.
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Registro - Inserir Oferta Privada com Doador Carrying

B3

PNP / PL Doador
Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Solicita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Solciita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação de doador carrying (bvmf.124)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«aprovado»
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«aprovado»
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
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PNP Tomador

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário5: Registro - Participante Doador Executor Solicita Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos com Indicação de Doador
Carrying e Direcionamento de Custódia
- O Participante Doador Executor envia à B3 a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação do Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> com a aprovação da indicação de Doador Carrying de
empréstimo de ativos e direcionamento de custódia;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor e ao Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
pendência de aprovação do Custodiante Doador;
- A B3 envia ao Custodiante Doador a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.01> como requisição de confirmação da custódia direcionada de
empréstimo de ativos.
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou rejeição da custodia direcionada de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor, ao Participante Doador Carrying e ao Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>,
informando a situação da inserção de oferta de empréstimo de ativos;
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

- A B3 envia aos Participantes Doador Executor, Doador Carrying e Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada
atualização de oferta.
Obs: Caso o Participante Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying se expire, a indicação
da oferta será aceita passivamente.
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Registro - Inserir Oferta Privada com Doador Carrying e Custódia Direcionada

B3

PNP / PL Doador
Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Solicita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Solicita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)

Aprova/Reprova indicação doador carrying (bvmf.124)
«aprovado»
Informa situação da oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Solicita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova/Reprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
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ACST

PNP Tomador

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário6: Registro - Custodiante Envia Aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro
- O Custodiante envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com aprovação ou reprovação da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, a B3 envia uma Message Reject (admi.002.001.01) ao
Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.

sd Registro - Aprovação de Custódia Direcionada com Erro

B3

ACST
Aprova/Reprova custódia direcionada com erro (bvmf.122)
Mensagem de erro (admi.002.001.01)
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário7: Registro - Participante Doador Solicita Cancelamento de Oferta de Empréstimo de Ativos com Sucesso
- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do cancelamento de oferta de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando cancelamento de oferta.
sd Registro - Cancelamento de Oferta

B3

PNP / PL Doador

PNP Tomador

Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situaçao da oferta (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
«oferta cancelada»
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
«oferta cancelada»
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário8: Registro - Participante Doador Executor Solicita Cancelamento de Oferta com Indicação de Doador Carrying de
Empréstimo de Ativos com Sucesso

- O Participante Doador Executor envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor e ao Participante Doador Carrying, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
situação do cancelamento de oferta de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Partipante Doador Executor, Participante Doador Carrying e Participante Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando
oferta cancelada.
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Registro - Cancelamento de Oferta com Indicação Doador Carrying

B3

PNP Doador Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
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PNP / PL Tomador

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário9: Registro - Participante Doador Executor Solicita Cancelamento de Oferta de Empréstimo de Ativos com Erro
- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada de empréstimo de
ativos com erro;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, ao Participante Doador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Registro - Cancelamento de Oferta com Erro

B3

Participante Doador
Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situação da oferta (bvmf.120)
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Solicitação de Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos – Modalidade Negociação Eletrônica
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem OfferInclusionRequest, que permite ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicitar a
inserção de oferta certificada e não certificada de empréstimo de ativos.

Cenário1: Negociação Eletrônica - Participante Doador ou Tomador Solicita Inserção de Oferta Pública de Empréstimo de Ativos
com Sucesso
- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada ou não
certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador ou Tomador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta
certificada ou não certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada atualização de oferta.
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Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Negociação Eletrônica - Inserir Oferta Pública

B3

PNP / PL Doador ou
Tomador
Requisita inserção de oferta (bvmf.119)

Informa situação da oferta (bvmf.120)
«oferta disponível»
Informa oferta ao mercado (bvmf.125)
«oferta disponível»
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Mercado

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário2: Negociação Eletrônica - Participante Doador ou Tomador Solicita Inserção de Oferta Pública de Empréstimo de Ativos
com Erro
- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada ou não certificada
de empréstimo de ativos;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, ao Participante Doador ou Tomador com situação e o motivo do erro.
sd Negociação Eletrônica - Inserir Oferta com Erro

B3

PNP / PL Doador ou
Tomador
Requisita inserção de oferta (bvmf.119)

Informa situação da oferta (bvmf.120)
«erro»
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Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário3: Negociação Eletrônica - Participante Doador Solicita Inserção de Oferta Pública de Empréstimo de Ativos com
Direcionamento de Custódia.

- O Participante Doador envia à B3, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta certificada de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação do custodiante;
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.01> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta
de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada atualização de oferta.
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Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Negociação Eletrônica - Inserir Oferta Pública com Custódia Direcionada

B3

PNP / PL Doador

ACST Doador

Requisita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)

Aprova/Reprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
«oferta disponível»
Informa situação de oferta (bvmf.120)
«oferta disponível»
Informa oferta (bvmf.125)
«oferta disponível»
Informa oferta (bvmf.125)
«oferta disponível»
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Mercado

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário4: Negociação Eletrônica - Participante Doador Executor Solicita Inserção de Oferta Pública de Empréstimo de Ativos
com Indicação de Doador Carrying.
- O Participante Doador Executor envia à B3 a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação do Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> com a aprovação ou reprovação da indicação de Doador
Carrying;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor e ao Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
situação da inserção de oferta de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador, Doador Carrying e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada
atualização de oferta.
Obs: Caso o Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirado, a indicação da oferta
será aceita passivamente.

37

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Negociação Eletrônica - Inserir Oferta Pública com Doador Carrying

B3

PNP Doador Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Requisita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação Doador Carrying (bvmf.123)

Aprova/Reprova indicação Doador Carrying (bvmf.124)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa oferta (bvmf.125)
Informa oferta (bvmf.125)
Informa oferta (bvmf.125)
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Mercado
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Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário5: Negociação Eletrônica - Participante Doador Executor Solicita Inserção de Oferta Pública de Empréstimo de Ativos com
Indicação de Doador Carrying e Direcionamento de Custódia
- O Participante Doador Executor envia à B3 a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02>, solicitando inserção de oferta certificada de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação do Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador Carrying de
empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> com a aprovação da indicação de Doador Carrying e
direcionamento de custódia;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor e ao Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
pendência de aprovação do Custodiante Doador;
- A B3 envia ao Custodiante Doador a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador Executor, ao Participante Doador Carrying e ao Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice
<bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de oferta de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta ou a cada atualização de oferta.
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Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Obs: Caso o Participante Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aprovação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirado, a
indicação da oferta será aceita passivamente.
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Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Negociação Eletrônica - Inserir Oferta Pública com Doador Carrying e Custódia Direcionada

B3

PNP Doador
Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Requisita inserção de oferta (bvmf.119)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação Doador Carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação Doador Carrying (bvmf.124)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova/Rerprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa situação de oferta (bvmf.120)
Informa oferta (bvmf.125)
Informa oferta (bvmf.125)
Informa oferta (bvmf.125)
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ACST

Mercado

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário6: Negociação Eletrônica - Custodiante Envia Aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro
- O Custodiante envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia uma Message Reject (admi.002.001.01) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Negociação Eletrônica - Aprovação de Custódia com Erro

B3

ACST
Aprova / Reprova Direcionamento (bvmf.122)

Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
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Cenário7: Negociação Eletrônica - Participante Doador ou Tomador Solicita Cancelamento de Oferta de Empréstimo de Ativos
com Sucesso

- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada ou não
certificada de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador ou Tomador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do cancelamento de
oferta de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador ou Tomador e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de oferta.
sd Negociação Eletrônica - Cancelamento de Oferta

B3

PNP / PL Doador ou
Tomador
Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situação de cancelamento de oferta (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
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Cenário8: Negociação Eletrônica - Participante Solicita Cancelamento de Oferta Certificada com Indicação Doador Carrying de
Empréstimo de Ativos com Sucesso

- O Participante Doador Executor envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor e ao Participante Doador Carrying, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação
do cancelamento de oferta de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Executor, Doador Carrying e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando oferta cancelada.
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sd Negociação Eletrônica - Cancelamento de Oferta com Doador Carrying

B3

PNP / PL Doador
Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situação de cancelamento de oferta (bvmf.120)
Informa situação de cancelamento de oferta (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
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Cenário9: Negociação Eletrônica - Participante Doador ou Tomador Solicita Cancelamento de Oferta de Empréstimo de Ativos
com Erro
- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01>, solicitando cancelamento de oferta certificada ou não
certificada de empréstimo de ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01> a B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice
<bvmf.120.01>, ao Participante Doador ou Tomador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Negociação Eletrônica - Cancelamento de Oferta com Erro

B3

PNP / PL Doador ou
Tomador
Requisita cancelamento de oferta (bvmf.126)
Informa situação de cancelamento de oferta (bvmf.120)
«erro»

46

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Solicitação de Fechamento de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos - Modalidade Registro
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem PreContractMatchInstruction, que permite ao Participante Doador solicitar o fechamento de pré-contrato de oferta de
empréstimo de ativos.

Cenário1: Registro - Participante Tomador Solicita Fechamento de Pré-Contrato de Oferta de Empréstimo de Ativos com
Sucesso
- O Participante Tomador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de pré-contrato de empréstimo
de ativos;
- A B3 envia ao Participante Tomador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento de pré-contrato de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Tomador, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização da oferta;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Tomador, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de pré-contrato.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato

B3

PNP Tomador
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário2: Registro - Participante Solicita Fechamento de Pré-Contrato Direto de Oferta de Empréstimo de Ativos
- O Participante envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de pré-contrato direto.
- A B3 envia ao Participante, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento de pré-contrato direto de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta fechada;
- A B3 envia ao Participante a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de pré-contrato direto.
sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato Direto

B3

PNP Doador e
Tomador
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário3: Registro - Participante Tomador Solicita Fechamento de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro
- O Participante Tomador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de pré-contrato de empréstimo
de ativos com erro;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, ao Participante Tomador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato com Erro

B3

PNP Tomador
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«erro»
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Cenário4: Registro - Participante Tomador Solicita Fechamento de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos com Indicação de
Tomador Carrying.

- O Participante Tomador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de pré-contrato de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Tomador, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de pré-contrato de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação do Participante Tomador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Tomador Carrying, a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Tomador
Carrying de empréstimo de ativos.
- O Participante Tomador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de
Tomador Carrying de empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de reprovação da indicação de Tomador Carrying, o fechamento do pré-contrato é rejeitado e a oferta doadora será disponibilizada novamente
no book de ofertas com a situação “disponível”.
Obs 2: Caso o Participante Tomador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de Tomador Carrying seja expirado, a
indicação será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Participante Tomador Executor e Participante Tomador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
situação do pré-contrato de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Tomador Executor e Doador a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de oferta.
- A B3 envia aos Participantes Tomador Executor, Tomador Carrying e Doador, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando
fechamento de pré-contrato.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato com Indicação Tomador Carrying

B3

PNP Tomador Executor
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)

Requisita aprovação de indicação tomador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação tomador carrying (bvmf.124)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)

Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário5: Registro - Participante Tomador Carrying envia Aprovação ou Reprovação de Indicação de Tomador Carrying com Erro
- O Participante Tomador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de
Tomador Carrying de empréstimo de ativos com erro;
- A B3 envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) ao Participante Tomador carrying com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato com Indicação Tomador Carrying com Erro

B3

PNP Tomador Carrying
Aprova/Reprova indicação tomador carrying (bvmf.124)
Mensagem de erro (admi.002.001.01 )
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Cenário6: Registro - Participante Solicita Fechamento de Pré-Contrato Direto de Empréstimo de Ativos com Indicação de Doador
Carrying

- O Participante Executor envia à B3 a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de pré-contrato direto de empréstimo
de ativos com indicação de Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de pré-contrato direto
de empréstimo de ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de reprovação da indicação de Doador Carrying pelo Participante Doador Carrying, o pré-contrato direto fica com situação rejeitada e as ofertas
doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Participante Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirada, a
indicação do pré-contrato direto será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor e Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da
inserção do pré-contrato direto de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta fechada;
- A B3 envia aos Participante Executor e Doador Carrying, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de précontrato.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato Direto com Indicação Doador Carrying

B3

PNP Executor
Doador/Tomador
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120 )
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação doador carrying (bvmf.124)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação de fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário7: Registro - Participante Solicita Fechamento Pré Contrato Direto de Empréstimo de Ativos com Indicação de Doador
Carrying e Direcionamento de Custódia Doadora

- O Participante Executor envia à B3 a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de pré-contrato direto de empréstimo
de ativos com indicação de Participante Doador Carrying;
- A B3 envia ao Participante Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de pré-contrato direto
de empréstimo de ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de Doador
Carrying de empréstimo de ativos e direcionamento de custódia doadora;
Obs 1: No caso de reprovação da indicação de Doador Carrying pelo Participante Doador Carrying, o pré-contrato direto fica com situação rejeitada e as ofertas
doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Participante Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirada, a
indicação do pré-contrato direto será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor e Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando nova pendência na inserção
de précontrato de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
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- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação/reprovação da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de reprovação da indicação de custódia pelo Custodiante Doador, o pré-contrato direto fica com situação rejeitada e as ofertas doadora e
tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de aprovação/reprovação de direcionamento de oferta se expire o direcionamento do précontrato será rejeitado passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor, Doador Carrying e ao Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a
situação da inserção pré-contrato de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participante Executor e Doador Carrying, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta fechada;
- A B3 envia aos Participante Executor e Doador Carrying, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de précontrato direto.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato Direto com Indicação Doador Carrying e Custodiante

B3
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)

PNP Executor
Doador/Tomador

Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação doador carrying (bvmf.124)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação ACST»
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120 )
«Pendente aprovação ACST»
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário8: Registro - Fechamento de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos Direto com Custódia Fora e Indicação Tomador
Carrying
- O Participante Executor envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de pré-contrato de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de pré-contrato de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia ao Participante Tomador Carrying, a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Tomador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Tomador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de
Tomador Carrying de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor e Participante Tomador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da
inserção pré-contrato de empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de reprovação da indicação de tomador carrying pelo Participante Tomador Carrying, o pré-contrato e as ofertas doadora e tomadora são
rejeitados.
Obs 2: Caso o PNP/PL Tomador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de tomador carrying seja expirado, a
indicação do pré-contrato será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
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Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custódia por parte do Custodiante, o pré-contrato é rejeitado e asofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação de direcionamento de contrato seja expirado, o direcionamento do
pré-contrato será rejeitado passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor, Participante Tomador Carrying e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>,
informando a situação da inserção pré-contrato de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Executor e Tomador Carrying a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando a atualização da oferta;
- A B3 envia ao Participante Executor e Tomador Carrying a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de précontrato.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato Direto ou Fech. com Indicação Tomador Carrying e Custodiante

B3

PNP Executor
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação doador carrying (bvmf.124)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação ACST»
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120 )
«Pendente aprovação ACST»
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa oferta direcionada (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Cenário9: Registro - Fechamento de Pré Contrato de Empréstimo de Ativos Direto com Indicação Tomador e Doador Carrying e
Direcionamento de Custódia Doadora.
- O Participante Executor envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de pré-contrato de empréstimo de
ativos;
- A B3 envia ao Participante Executor a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de pré-contrato de
empréstimo de ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Tomador Carrying, a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de
indicação Tomador e Doador Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Tomador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou rejeição da indicação de Tomador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação da indicação de Doador Carrying de
empréstimo de ativos e direcionamento da custódia doadora;
- A B3 envia ao Executor, Participante Tomador e Doador Carrying, e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>,
informando a situação do pré-contrato de empréstimo de ativos;

Obs 1: No caso de rejeição da indicação de tomador ou doador carrying por parte PNP/PL Tomador ou Doador Carrying, o pré-contrato é rejeitado. e as ofertas
doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o PNP/PL Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição da indicação de doador carrying se expire a indicação do précontrato será aceita passivamente.
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- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou rejeição da custódia direcionada de
empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custodia por parte do Custodiante; o pré-contrato é rejeitadoe as ofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de direcionamento de contrato se expire o direcionamento do précontrato será rejeitado passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor, Participante Tomador e Doador Carrying e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice
<bvmf.120.01>, informando a situação do pré-contrato de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Executor e Tomador e Doador Carrying a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando a atualização da oferta;
- A B3 envia ao Participante Executor, Tomador e Doador Carrying, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento
de pré-contrato.
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sd Registro - Fechamento de Pré-Contrato Direto ou Fech. com Indicação Tomador e Doador Carrying e Custodiante

B3

PNP Executor
Requisita fechamento de pré-contrato (bvmf.127)

PNP / PL Doador
Carrying

Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de indicação doador carrying (bvmf.123)
Requisita aprovação de indicação tomador carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação tomador carrying (bvmf.124)
Aprova/Reprova indicação doador carrying (bvmf.124)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação ACST»
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
«Pendente aprovação ACST»
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120 )
«Pendente aprovação ACST»
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de pré-contrato (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
Informa fechamento de pré-contrato (bvmf.128)
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Solicitação de Fechamento de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos - Modalidade Negociação Eletrônica
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem PreContractMatchInstruction, que permite ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador
solicitar o fechamento de negócio de Empréstimo de Ativos.

Cenário1: Negociação Eletrônica – Participante Doador ou Tomador Solicita Fechamento de Negócio com Sucesso
- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de negócio de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Participante Doador ou Tomador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento de
negócio de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador ou Tomador, Contraparte e ao Mercado a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de
oferta certificada ou não certificada;
- A B3 envia aos Participantes Doador ou Tomador e Contraparte, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento
de negócio de empréstimo de ativos.
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sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio

B3

PNP / PL Doador ou
Tomador
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)

Participante
Contraparte

Informa situação (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
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Cenário2: Negociação Eletrônica – Participante Solicita Fechamento de Negócio de Empréstimo de Ativos Direto
- O Participante envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de negócio de empréstimo de ativos
direto;
- A B3 envia ao Participante, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento de negócio de empréstimo
de ativos;
- A B3 envia ao Participante a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando nova oferta fechada;
- A B3 envia ao Participante a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de negócio.
sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio Direto

B3

PNP Doador ou
Tomador
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)
Informa situação (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)

-

67

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário3: Negociação Eletrônica – Participante Solicita Fechamento de Negócio de Empréstimo de Ativos com Erro
- O Participante Doador ou Tomador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de negócio de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice com situação e o motivo de erro.
sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio com Erro

B3

PNP Doador ou
Tomador
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)
Informa situação (bvmf.120)
«erro»
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Cenário4: Negociação Eletrônica - Participante Doador Solicita Fechamento de Negócio Tomador de Empréstimo de Ativos com
Direcionamento de Custódia Doadora.

- O Participante Doador envia à B3, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando fechamento de negócio de empréstimo de
ativos indicando direcionamento de custódia para a oferta doadora certificada;
- A B3 envia ao Participante Doador e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento
de negócio de empréstimo de ativos;
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custodia por parte do Custodiante, o pré-contrato é rejeitado e a oferta tomadora será disponibilizada
novamante no book de ofertas com a situação “disponível”. Se fechamento de negócio direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação do direcionamento de contrato seja expirado, o direcionamento do
negócio será rejeitado passivamente.
- A B3 envia ao Participante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação do fechamento de negócio de
empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Doador e ao Mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de oferta;
- A B3 envia aos Participantes Doador e Contraparte, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de negócio.

69

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio Tomador Direto com Custódia Doadora

B3
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)

PNP Executor
Doador/Tomador

Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
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Cenário5: Negociação Eletrônica - Custodiante Doador Envia Aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro
- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação ou reprovação da custódia direcionada
de empréstimo de ativos;
- A B3 envia uma Message Reject (admi.002.001.01) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.

sd Negociação Eletrônica - Aprovação de Custódia com Erro

B3

ACST
Aprova / Reprova Direcionamento (bvmf.122)

Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
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Cenário6: Negociação Eletrônica – Participante Doador Solicita Fechamento de Negócio Tomador ou Direto de Empréstimo de
Ativos com Indicação de Doador Carrying

- O Participante Doador envia à B3 a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de negócio de empréstimo de ativos
com indicação de Participante Doador Carrying para a oferta doadora certificada;
- A B3 envia ao Participante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção do negócio de empréstimo de
ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia ao Participante Doador Carrying a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação ou reprovação da indicação de Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
Obs 1: No caso de rejeição da indicação de doador carrying por parte PNP/PL Doador Carrying, o negócio é rejeitado e a oferta tomadora será disponibilizada
novamente no book de ofertas com a situação “disponível”. Se fechamento de pré-contrato direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o PNP/PL Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirado, a indicação
será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor e Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da
inserção negócio de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Executor, Contraparte e ao Mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de oferta;
- A B3 envia aos Participantes Executor, Contraparte e ao Participante Doador Carrying, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>,
informando fechamento de negócio.
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sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio Tomador Direto com Indicação Doador Carrying

B3
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)

PNP / PL Doador
Executor

Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação indicação Doador Carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação Doador Carrying (bvmf.124)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
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Cenário7: Participante Solicita Fechamento de Negócio Tomador ou Direto de Empréstimo de Ativos com Indicação de Doador
Carrying e Direcionamento de Custódia Doadora

- O Participante envia à B3 a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02>, solicitando inserção de negócio de empréstimo de ativos com
indicação de Participante Doador Carrying para a oferta doadora certificada;
- A B3 envia ao Participante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando a situação da inserção de negócio de empréstimo de
ativos com pendência de aprovação;
- A B3 envia ao ParticipanteDoador Carrying, a mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.01> como requisição de confirmação de indicação Doador
Carrying de empréstimo de ativos;
- O Participante Doador Carrying envia à B3 a mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01>, com a aprovação da Indicação de Doador Carrying de
empréstimo de ativos e direcionamento de custódia;
Obs 1: No caso de rejeição da indicação de doador carrying por parte PNP/PL Doador carrying; o negócio é rejeitado, a oferta tomadora será disponibilizada
novamente no book de ofertas com a situação “disponível”. Se fechamento de pré-contrato direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o PNP/PL Doador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação da indicação de doador carrying seja expirado, a indicação
será aceita passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor e Participante Doador Carrying a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01>, informando nova pendência
na inserção de negócio de Empréstimo de Ativos;
- A B3 envia ao Custodiante Doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf.121.02> como requisição de confirmação da custódia direcionada
de Empréstimo de Ativos.
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- O Custodiante Doador envia à B3 a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01>, com a aprovação da custódia direcionada de empréstimo
de ativos;
Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custodia por parte do Custodiante, o negócio é rejeitado e a oferta tomadora será disponibilizada novamante
no book de ofertas com a situação “disponível”. Se fechamento de pré-contrato direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas.
Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de aceitação/reprovação de direcionamento de oferta seja expirado, o direcionamento será
rejeitado passivamente.
- A B3 envia ao Participante Executor, Contraparte, Participante Doador Carrying e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice
<bvmf.120.01>, informando a situação da inserção negócio de empréstimo de ativos;
- A B3 envia aos Participantes Executor, Contraparte e ao Mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando cada atualização de oferta;
- A B3 envia aos Participantes Executor, Contraparte e ao Participante Doador Carrying, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>,
informando fechamento de negócio.
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sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio Tomador Direto com Indicação Doador Carrying e Custódia Doadora

B3
Requisita fechamento de negócio (bvmf.127)

PNP / PL Doador
Executor

PNP / PL Doador
Carrying

Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
«Pendente aprovação»
Requisita aprovação indicação Doador Carrying (bvmf.123)
Aprova/Reprova indicação Doador Carrying (bvmf.124)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Requisita aprovação de direcionamento (bvmf.121)
Aprova/Reprova direcionamento (bvmf.122)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa situação do fechamento de negócio (bvmf.120)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)

Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa atualização de oferta (bvmf.125)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)

76

ACST Doador

PNP Tomador

Mercado

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Cenário8: Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio de Empréstimo de Ativos Compulsório D+0 com Sucesso
- A B3 envia ao Mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf.125.02>, informando atualização de oferta;
- A B3 envia aos Participantes a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02>, informando fechamento de negócio.
sd Negociação Eletrônica - Fechamento de Negócio Compulsório

B3

PNP / PL Doador

PNP / PL Tomador

Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa fechamento de negócio (bvmf.128)
Informa oferta (bvmf.125)
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Informa Inserção de Oferta
Cenário1: B3 informa oferta detalhes de oferta inserida
- A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação a mensagem OfferNotificationDetails <bvmf.144.01> para informar detalhes
de oferta inserida.

sd Negociação Eletrônica – Informa detalhes de oferta inserida

B3

PNP / PL Doador
Tomador

Informa oferta inserida (bvmf.144)
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Arquivos de Empréstimo de Ativos
Introdução
Os fluxos abaixo ilustram a geração de arquivos enviados aos Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação com informação de ofertas
públicas, privadas, certificadas e não certificadas e negócios.

Cenário1: B3 informa ofertas públicas em aberto ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação.
- A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.066.01>, para
informar ofertas públicas certificadas e não certificadas em aberto.

sd Arquivo de Oferta Pública em aberto

B3

PNP/PL
Informa Oferta Pública em Aberto (BVBG.066.01)
«arquivo»
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Cenário2: B3 informa as ofertas privadas em aberto ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação
Custodiantes.
- A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.067.01>, para
informar as ofertas privadas certificadas da modalidade Registroem aberto (disponíveis/ estoque).
sd Arquivo de Oferta Privada em aberto

PNP / PL

B3
Informa Oferta Privada em Aberto (BVBG.067.01)
«arquivo»
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Cenário3: B3 informa as ofertas dos clientes em aberto ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação.
- A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo SecuritiesLendingOfferReport <BVBG.068.01>, para informar as
ofertas certificadas e não certificadas dos clientes em aberto.

sd Arquivo de Ofertas dos Clientes em Aberto

B3

PNP / PL
Arquivo de Ofertas dos Clientes em Aberto (BVBG.068)
«arquivo»
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Cenário4: B3 informa os Pré-Contratos e Intenção de Pré-Contratos registrados ao Participante de Negociação Pleno e
Participante de Liquidação.
- A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo SecuritiesLendingMatchReport <BVBG.069.01>, para informar précontratos/negócios registrados no dia, independente da situação do pré-contrato/negócio.

sd Arquivo de Pré-Contrato/Negócio

B3

PNP / PL
Informa Pré-Contrato e Negócio(BVBG.069)
«arquivo»
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Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos
Cenário1- B3 informa atualização na Posição de Empréstimo de Ativos.
A B3 envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiantes a mensagem SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf.193.02>
informando a atualização de posição de empréstimos de ativos a cada criação, alteração, renovação e liquidação antecipada.

sd Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos

B3

PNP / PL / CST

Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos (bvmf.193 )
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bvmf.119.02 - OfferInclusionRequest
Escopo
A mensagem OfferInclusionRequest <bvmf.119.02> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição de inclusão de oferta de
empréstimo de ativos.

Regras
R1: O preenchimento deste campo será obrigatório nas situações descritas abaixo:
i. Para a modalidade de negociação registro
ii. Para a modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1- Se a oferta doadora for certificada
O preenchimento do campo não será obrigatório nas situações descritas abaixo:
i. Para a modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 – Se oferta doadora não certificada e oferta tomadora
R2: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1, se oferta doadora não certificada este campo não deverá ser preenchido.
R3: Para modalidade de negociação registro preenchimento obrigatório. Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o campo não deverá ser
preenchido.
R4: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (SIM).
R5: Para a modalidade de registro, negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo deverá ser preenchido como “NÃO”.
R6: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (NÃO).
R7: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de negociação D+0 e D+1.
R8: Para oferta do tipo tomadora este campo obrigatoriamente deverá ser (NÃO).
R9: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.

Estrutura da Mensagem bvmf.119.02 – OfferInclusionRequest
INDEX

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

1.0

Identification

Id

[1..1]

+

1.1

TransactionIde
ntification

TxId

[1..1]

Max35Text

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the
participant.

Identificação única da transação, gerada
pelo Participante solicitante.
Identificação única da transação,
conhecida pelo participante.
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2.0
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.1.1

{OR

PartyIdentificati
on
LenderExecutio
n
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

LndrExc
tn
PtyId

[1..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.1.2

AcctId

[1..1]

+

2.1.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the party
identification.
Provides details about the lender
execution party identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
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Fornece detalhes da identificação do
participante.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
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115 = Account Number

2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.1.1

OR}

BorrowerExecu
tion
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

BrrwrEx
ctn
PtyId

[1..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2.2

AccountIdentific
ation
Proprietary

AcctId

[1..1]

+

Prtry

[1..1]

+

2.2.2.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the borrower party
execution identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
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2.2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

3.0
3.1
3.1.1

3.1.1.1

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnInf

[0..1]

+

Provides custodian information.

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

3.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

3.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[0..1]

+

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.
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115 = Número da Conta
Fornece informações do custodiante.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
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3.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

3.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

4.0

SctiesLn
dgInf
Offerng
CertInd
Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

+

[1..1]
[1..1]

YesNoIndica
tor
+

[1..1]

+

4.2.1.1

SecuritiesLendi
ngInformation
OfferingCertific
ateIndicator
UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

Id

[1..1]

Max35Text

4.2.1.2

Type

Tp

[1..1]

+

4.2.1.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

4.2.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

4.2.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

4.3

PaymentType

PmtTp

[1..1]

4.1
4.2

4.2.1

boolean

string
maxLength = 35
minLength = 1

Block with the details of the Securities
Lending contract.
Offering certificate indicator.

115 = Número da Conta
Bloco com detalhes da oferta de aluguel
de ativos.
Indicador de oferta certificada.

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.

Identification type.
string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

MICIdentifier

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

ExternalPay
mentTypeCo
de

int

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This field identifies the settlement type .
This filed requires an externalcodelist.
These codes and values were made in
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Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

Este campo identifica a forma de
liquidação do negócio.
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external sheets to allow the flexible
maintenance according to the update
requirements at BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalPaymentTypeCode on the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Indicates number of days settlement in a
forward´s contract (equities).

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para a liquidação do
contrato a termo de ações.

Initial quantity.

Quantidade de ativos para alugar.

Offer rate.

Taxa da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Provides identification of the sub
account.
Sub account identification.

Fornece identificação da carteira
depositária.
Identificação da carteira na depositária

R1

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta.

R9

Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação Pleno ou
Participante de Liquidação para fechar o
pré-contrato (oferta direcionada).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

R3

4.4

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

4.5

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

4.6

OfferRate

[1..1]

+

4.6.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

4.7

SubAccountIde
ntification
SubAccount

SubAcct
Id
SubAcct

[0..1]

+

[1..1]

Max5Text

4.8

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

string
maxLength = 5
minLength = 1
date

4.9

ExpiryDate

XpryDt

[1..1]

ISODate

date

4.10

ClosePartyIden
tification

ClsPtyId

[0..1]

+

Provides details about the close party
identification.

4.10.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

4.7.1

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

Expiration date of the offer.
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4.10.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

4.10.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

4.10.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

4.11

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

boolean

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Anonymous contract indicator.

Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Indicador de contrato anônimo.

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

R4

YesNoIndica
tor

boolean

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do pré-contrato.

R6

4.12
4.13

4.14

[1..1]
[1..1]

[1..1]

boolean
boolean
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bvmf.120.01 -SecuritiesLendingStatusAdvice
Escopo
A mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf.120.01> é enviada pela B3 ao Participante Doador, Tomador ou Custodiante informando a situação da
solicitação de ofertas, pré-contrato e negócio de empréstimo de ativos.

Regras
R1: No fluxo de oferta, se oferta doadora será preenchido com o número da oferta doadora, se oferta tomadora será preenchido com o número da oferta
tomadora. Quando ocorrer erro de negócio aparecerá zerado.
No fluxo de negócio, quando parte doadora receberá o número da oferta doadora e o número de negócio. Quando parte tomadora receberá o número da
oferta tomadora e o número do negócio. Para os casos de contrato direto será enviada mensagem com os números do negócio e da oferta doadora.
R2: Campo exibido somente ao Participante Executor (Doador ou Tomador).
R3: Campo exibido ao Participante Carrying nos casos de aprovação/rejeição de repasse.

Estrutura da Mensagem bvmf.120.01 – SecuritiesLendingStatusAdvice
INDEX

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

1.0

Identification

Id

[0..1]

+

1.1

TransactionIde
ntification

TxId

[1..1]

Max35Text

2.0

SecuritiesLendi
ngIdentification
SecuritiesFinan
cingTradeIdenti
fication

SctiesLn
dgId
SctiesFi
ncgTrad
Id

[0..1]

+

[0..1]

Max35Text

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

2.1

2.2

OR

Data Type
Details

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
int
fractionDigits =
0
totalDigits = 18

Description

Descrição

Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the
participant.

Identificação única da transação, gerada
pelo Participante solicitante.
Identificação única da transação,
conhecida pelo participante.

Offer details of the participant.

Detalhes da oferta e/ou negócio do
participante.
Identificação do negócio de aluguel de
ativos.

Trade number.

It indicates the original offering code.
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Código da oferta.
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3.0
3.1

3.1.1

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

3.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.0

OfferingInstructi
onStatus

OfferngI
nstrSts

[1..1]

+

4.1

ProprietaryStat
us

PrtrySts

[1..1]

+

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Fornece detalhes da identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
This block contains information on the
status of the offer / contract number.
Status information related to the request.
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A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Este bloco contém informações sobre a
situação da oferta e/ou negócio.
Informações da situação relacionada a
solicitação.
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4.1.1

StatusCode

StsCd

[1..1]

Max10Text

4.2

ErrorIdentificati
on

ErrId

[0..*]

+

4.2.1

RuleIdentificati
on

RuleId

[1..1]

Max10Text

5.0

ApprovalInform
ation

ApprvlIn
f

[0..2]

+

5.1

ContractStatus
Code

CtrctSts
Cd

[1..1]

Max10Text

6.0

RejectionInform
ation
ContractStatus
Code

RjctnInf

[0..1]

+

CtrctSts
Cd

[1..1]

Max10Text

6.1

string
maxLength =
10
minLength = 1

Provides a proprietary status of each
processing requested.
This field requires an external code list.
These codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external file is
ExternalIncludeOfferingStatusCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls

Block with error information generated.
string
maxLength =
10
minLength = 1

string
maxLength =
10
minLength = 1

string
maxLength =
10
minLength = 1

Identificação proprietária da situação de
cada processamento solicitado na
mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos
externos. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalIncludeOfferingStatusCode
localizado no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Bloco com informação do erro gerado.

Code identification related to the rule that
was violated by the rejected message.

Código da regra que foi violada
causando a rejeição da mensagem de
origem.

Provides information about the approval
inclusion of the offer.

Fornece informações sobre aprovações
no processo de oferta.

The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status
(Approval, Rejection and Pending
Approval) of the transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about the rejection
inclusion of the offer.
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status
(Approval, Rejection and Pending
Approval) of the transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a

O objetivo deste campo é manter os
participantes atualizados sobre o status
(aprovação, rejeição e aprovação
pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalContractStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece informações sobre rejeição no
processo de oferta.
O objetivo deste campo é manter os
participantes atualizados sobre o status
(aprovação, rejeição e aprovação
pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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7.0
7.1

PendingApprov
alInformation
ContractStatus
Code

PdgAppr
vlInf
CtrctSts
Cd

[0..2]

+

[1..1]

Max10Text

string
maxLength =
10
minLength = 1

flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about pending
approvals inclusion of the offer.
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status
(Approval, Rejection and Pending
Approval) of the transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalContractStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece informações sobre aprovações
pendentes no processo de oferta.
O objetivo deste campo é manter os
participantes atualizados sobre o status
(aprovação, rejeição e aprovação
pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalContractStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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bvmf.121.02 - OfferInclusionApprovalRequest
Escopo
A mensagem OfferInclusionApprovalRequest<bvmf.121.02> é enviada pela B3 ao Custodiante, como requisição de confirmação de direcionamento de
custódia doadora de empréstimo de ativos.

Regras
N/A.

Estrutura da Mensagem bvmf.121.02 – OfferInclusionApprovalRequest
INDEX
1.0
1.1
1.1.1

1.1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

PartyInformatio
n
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyInf

[1..1]

+

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

This block contains the participant and
account identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Este bloco contém a identificação do
participante e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
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1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

1.2

AcctId

[1..1]

+

1.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
2.0
2.1
2.1.1

2.1.1.1

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnInf

[1..1]

+

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

115 = Número da Conta
Contém as informações do agente de
custódia e da conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
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2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2

AcctId

[1..1]

+

2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

SecuritiesLendi
ngInformation
SideLenderBorr
ower

SctiesLn
dgInf
SdLndrB
rrwr

[1..1]

+

[1..1]

ExternalSide
LenderBorro
werCode

int

string
maxLength = 35
minLength = 1
int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18

SecuritiesFinan
cingTradeIdenti
fication
OfferingNumbe
r

SctiesFi
ncgTrad
Id
Offerng
Nb

[0..1]

Max35Text

[1..1]

Number

UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification

Undrlyg
FinInstr
mId

[1..1]

+

Block with the details of the Securities
Lending contract.
Side lender or borrower of offer.

115 = Número da Conta
Bloco com detalhes da oferta de
empréstimo de ativos.
Lado tomador ou doador da oferta.

This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Contract number.

Identificação do contrato de aluguel de
ativos.

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.
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3.4.1

OthrId

[1..1]

+

3.4.1.1

OtherIdentificati
on
Identification

Id

[1..1]

Max35Text

3.4.1.2

Type

Tp

[1..1]

+

3.4.1.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

3.4.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

3.4.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

3.5

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifier

3.5.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.
Identification type.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency
that assigns ISIN numbers for securities
in that country.

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

Caracterísitica do instrumento financeiro
subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
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ativo, podendo ter sequência automática
na segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.
3.5.2

DistributionIden
tification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks
and gold. There is no distribution for
derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

3.6

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

3.7

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

3.8

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

int

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =

This field identifies the settlement type .
This filed requires an externalcodelist.
These codes and values were made in
external sheets to allow the flexible
maintenance according to the update
requirements at BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalPaymentTypeCode on the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Este campo identifica a forma de
liquidação do negócio.

Indicates number of days settlement in a
forward´s contract (equities).

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para a liquidação do
contrato de ações.

Initial quantity.

Quantidade inicial do contrato.
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17
totalDigits = 18
3.9

OfferRate

3.9.1

[1..1]

+

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

3.10

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[1..1]

3.11

ExpiryDate

XpryDt

3.12

EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator
BuySideIndicat
or

3.13

3.14

3.15

Offer rate.

Taxa da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

ISODate

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
date

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

[1..1]

ISODate

date

Offer expiration date.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta.

EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

boolean

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

BuySdIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicates whether the original agreement
comes from an automated session.

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Indica se o contrato original é oriundo de
sessão automatizada.

[1..1]

boolean
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bvmf.122.01 - OfferInclusionApprovalResponse
Escopo
A mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf.122.01> é enviada pelo Custodiantes à B3, com a aprovação ou reprovação do direcionamento de
custódia doadora de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Caso o indicador de aprovação seja ACEITO (AFFI), a indicação da carteira é obrigatória. Caso o indicador de aprovação seja REJEITADO (NAFI), a
indicação da carteira é opcional. Se o custodiante preencher o campo, o sistema deverá ignorar.

Estrutura da Mensagem bvmf.122.01 - OfferInclusionApprovalResponse
INDEX
1.0
1.1

1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

Description

Descrição

CustodianIdentific
ation
ProprietaryIdentifi
cation

CtdnId

[1..1]

+

Este bloco contém a identificação do custodiante.

PrtryId

[1..1]

+

This block contains the custodian
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.

Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.

Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em
planilhas externas para permitir a manutenção de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).

101

Regra

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.3

SchemeName

SchmeNm

[1..1]

Max35Text

2.0

SctiesLndgI
nf
OfferngNb
SubAcctId

[1..1]

+

[1..1]
[0..1]

Number
+

2.2.1
3.0

SecuritiesLending
Information
OfferingNumber
SubAccountIdenti
fication
SubAccount
ApprovalStatus

SubAcct
ApprvlSts

[1..1]
[1..1]

Max5Text
+

3.1

AffirmationStatus

AffirmSts

[1..1]

+

3.1.1

Code

Cd

[1..1]

AffirmationSta
tus1Code

2.1
2.2

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Block with the details of the Securities
Lending contract.
It indicates the original offering code.
Provides identification of the sub account.

Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.

Sub account identification.
This block contains information about
approval or rejection of the request of the
offer.
This block contains information on
acceptance or rejection of the transaction.
AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection

Identificação da carteira na depositária
Este bloco contém as informações da aprovação
ou rejeição da oferta.
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Bloco com detalhes da oferta de aluguel de
ativos.
Código da oferta.
Fornece identificação da carteira depositária.

Este bloco contém informação do aceite ou
rejeição da transação.
AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado
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bvmf.123.02 - CarryingApprovalRequest
Escopo
A mensagem CarryingApprovalRequest <bvmf.123.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador Carrying como requisição de confirmação de
indicação de carrying de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Somente informado no caso de indicação de participante tomador ou doador carrying com vinculo de conta e ordem no executor.
R2: Campo preenchido somente para o Participante Doador Carrying.
R3: Campo preenchido somente para o Participante Tomador Carrying.
R4: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (NÃO).
R5: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1.

Estrutura da Mensagem bvmf.123.02 - CarryingApprovalRequest
INDEX
1.1
1.1.1

1.1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file

Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
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ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

1.2

AcctId

[1..1]

+

1.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
2.0

2.1
2.1.1

2.1.1.1

OR}

LenderCarrying
Information

LndrCry
gInf

[1..1]

+

Provides details about the lender carrying
party information.

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is

string
maxLength = 35
minLength = 1
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115 = Número da Conta
Fornece informações sobre a
identificação do participante doador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
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ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2

AcctId

[1..1]

+

2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
3.0

3.1
3.1.1

3.1.1.1

{OR

BorrowerExecu
tionInformation

BrrwrEx
ctnInf

[1..1]

+

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides identification details of the
executing borrower participant who
entered the offer or performed the precontract / business.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante tomador executor que inseriu
a oferta ou realizou o fechamento do précontrato/negócio.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

3.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

3.2

AcctId

[1..1]

+

3.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

3.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
4.0

4.1
4.1.1

4.1.1.1

OR}

LenderExecutio
nInformation

LndrExc
tnInf

[1..1]

+

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details of the identification of
the executing donor participant who
entered the offer or performed the closing
of the pre-contract / business.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante doador executor que inseriu
a oferta ou realizou o fechamento do précontrato / negócio.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
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made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

4.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

4.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.2

AcctId

[1..1]

+

4.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

4.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
5.0

115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação.

TradPtc
ptId
Prtry

[0..1]

+

Trade Participant Code

5.1

TradeParticipan
tIdentification
Proprietary

[1..1]

+

5.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Participant Code Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária
Identificação do Código do Participante
de Negociação.

6.0

SecuritiesLendi
ngInformation

SctiesLn
dgInf

[1..1]

+

Block with the details of the Securities
Lending contract.

Bloco com detalhes do negócio de
aluguel de ativos.

string
maxLength = 35
minLength = 1
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6.1

TradeIdentificat
ion

TradId

[0..1]

Max35Text

6.2

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

6.3

Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

6.3.1.1

UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

6.3.1.2
6.3.1.2.1

Trade identification

Número do negócio.

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

+

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Type

Tp

[1..1]

+

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

6.3.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

6.3.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

6.4

PaymentType

PmtTp

[1..1]

6.3.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification type.
string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

MICIdentifier

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

ExternalPay
mentTypeCo
de

int

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
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Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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6.5

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

6.6

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

6.7

OfferRate

[1..1]

+

6.7.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

6.8

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[1..1]

6.9

ExpiryDate

XpryDt

6.10

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator
BuySideIndicat
or

6.11
6.12

6.13

6.14

Indicates number of days to settlement.

Prazo em dias para liquidação.

Initial quantity.

Quantidade inicial do contrato.

OfferRate

Taxa da oferta

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

ISODate

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
date

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

[1..1]

ISODate

date

Expiration date of the offer or trade.

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

boolean

Anonymous contract indicator.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta doadora ou
data de vencimento do negócio.
Indicador de contrato anônimo.

boolean

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

BuySdIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicates whether the original agreement
comes from an automated session

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Indica se o contrato original é oriundo de
sessão automatizada

[1..1]
[1..1]

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

boolean

109

R5

R4

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

bvmf.124.01 - CarryingApprovalResponse
Escopo
A mensagem CarryingApprovalResponse <bvmf.124.01> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador Carrying à B3, com a aprovação ou reprovação da
indicação Carrying de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Caso o indicador de aprovação seja ACEITO (AFFI), a indicação da carteira é obrigatória. Caso o indicador de aprovação seja REJEITADO (NAFI), a
indicação da carteira é opcional. Se o custodiante preencher o campo, o sistema deverá ignorar.

Estrutura da Mensagem bvmf.124.01 - CarryingApprovalResponse
INDEX
1.0

1.1

1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

CarryingPartici
pantIdentificatio
n
ProprietaryIden
tification

CrygPtc
ptId

[1..1]

PrtryId

Identification

Id

Data Type
Details

Description

Descrição

+

Provides details about the carrying party
identification.

Fornece detalhes da identificação do
participante carrying.

[1..1]

+

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
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1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.0

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnInf

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides custodian information.

Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações do custodiante.

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.1
2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
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2.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

Provides account identification.

Fornece dados de identificação da conta.

2.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

3.0

SecuritiesLendi
ngInformation
SideLenderBorr
ower

SctiesLn
dgInf
SdLndrB
rrwr

[1..1]

+

115 = Account Number
Block with offer details or asset loan deal.

[1..1]

ExternalSide
LenderBorro
werCode

int

115 = Número da Conta
Bloco com detalhes da oferta ou negócio
de empréstimo de ativos.
Lado tomador ou doador da posição.

string
maxLength = 35
minLength = 1
int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18

3.1

3.2

TradeIdentificat
ion

TradId

[0..1]

Max35Text

3.3

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

3.4

SubAccountIde
ntification

SubAcct
Id

[0..1]

+

3.4.1

SubAccount

SubAcct

[1..1]

Max5Text

4.0

ApprovalStatus

ApprvlSt
s

[1..1]

+

4.1

AffirmationStat
us

AffirmSt
s

[1..1]

+

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 5
minLength = 1

Side lender or borrower of position.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Trade identification

Número do negócio.

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Provides identification of the sub
account.

Fornece a identificação da carteira
depositária.

Sub account identification.

Identificação da carteira na depositária

This block contains the information of the
approval or rejection of the destination
party.
This block contains information on
acceptance or rejection of the
transaction.

Este bloco contém as informações da
aprovação ou rejeição do participante
destino.
Este bloco contém informação do aceite
ou rejeição da transação.
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4.1.1

Code

Cd

[1..1]

AffirmationSt
atus1Code

string

AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection
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AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

bvmf.125.02 - OfferNotification
Escopo
A mensagem OfferNotification <bvmf.125.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador, Tomador ou Mercado informando nova oferta ou alteração de oferta
de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Se campo não estiver preenchido, a mensagem deverá ser enviada para todo mercado (Oferta pública).
Se campo estiver preenchido, a mensagem deverá ser enviada apenas ao Participante para Fechar (Oferta privada).
R2: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (NÃO).
R3: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1.
R4: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R5: Se este indicador for igual a “true”, o participante não deve ser exibido. Se este indicador estiver como “false”, o participante deverá ser exibido.

Estrutura da Mensagem bvmf.125.02 – OfferNotification
INDEX

OR

1.0
1.1
1.1.1

1.1.1.1

{OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

PartyIdentificati
on
LenderExecutio
n
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

LndrExc
tn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Data Type
Details

string
maxLength =
35
minLength = 1

Description

Descrição

Provides details about the party
identification.
Provides details about the lender execution
party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from B3. In this case the
external identification is ExternalRole in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be

Fornece detalhes da identificação do
participante.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

BorrowerExecu
tion
ProprietaryIden
tification

BrrwrEx
ctn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

1.2
1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

OR

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the borrower party
execution identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from B3. In this case the
external identification is ExternalRole in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
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A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
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1.2.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.0

SctiesLn
dgInf
Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

+

[1..1]

+

[1..1]

+

2.1.1.1

SecuritiesLendi
ngInformation
UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.1.2

Type

Tp

[1..1]

+

2.1.1.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

2.1.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

2.1.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifi
er

2.2

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifi
er

2.1

2.1.1

2.2.1

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Block with the details of the Securities
Lending contract.
Provides underlying financial instrument
identification.

Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Bloco com detalhes da oferta de aluguel
de ativos.
Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.

Identification type.

Tipo da identificação.

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).

Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

Market on which the security is listed.
string
pattern = [A-Z09]{4,4}

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

Market Identifier Code. Identification of the
exchange as stipulated in the ISO 10383
standard "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Securities Exchange is provided it is assumed to be a B3 instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country has
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Característica do instrumento financeiro
subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7, onde:
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a national numbering agency that assigns
ISIN numbers for securities in that country.

a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência automática
na segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.

2.2.2

DistributionIden
tification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution Identification"
is required for instruments that have a
depositary, such as stocks and gold. There
is no distribution for derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

2.3

SideLenderBorr
ower

SdLndrB
rrwr

[1..1]

ExternalSid
eLenderBor
rowerCode

int

Side lender or borrower of position.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
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Lado tomador ou doador da posição.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
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2.4

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

2.5

OfferingStatus

Offerng
Sts

[1..1]

ExternalOff
eringStatus
Code

2.6

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPa
ymentType
Code

2.7

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

2.8

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNu
mber

2.9

OfferRate

[1..1]

+

2.9.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

Percentage
Rate

int
fractionDigits =
0
totalDigits = 18
int

int

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Offering Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Situação da oferta.

Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalOfferingStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.

Indicates number of days to settlement.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para liquidação.

Offer quantity.

Quantidade da oferta.

Offer rate.

Taxa da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa
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2.10

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

date

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents
the minimum date when the lender can ask
for early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.

2.11

ExpiryDate

XpryDt

[1..1]

ISODate

date

Expiration date of the offer.

2.12

ClosePartyIden
tification

ClsPtyId

[0..1]

+

Provides details about the close party
identification.

2.12.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

2.12.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from B3. In this case the
external identification is ExternalRole in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.12.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.12.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
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Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta

R4

Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação ou
Participante de Liquidação para fechar o
negócio (oferta direcionada).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

R1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
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2.13
2.14
2.15

2.16

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]
[1..1]
[1..1]

[1..1]

YesNoIndic
ator
YesNoIndic
ator
YesNoIndic
ator

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

boolean

It indicates whether the contract can or can
not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

YesNoIndic
ator

boolean

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.

boolean
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bvmf.126.01 - OfferCancelationRequest
Escopo
A mensagem OfferCancelationRequest <bvmf.126.01> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição cancelamento de oferta de
empréstimo de ativos.

Regras
N/A.

Estrutura da Mensagem bvmf.126.01 - OfferCancelationRequest
INDEX

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

Description

Descrição

1.0

PartyIdentification

PtyId

[1..1]

+

1.1

ProprietaryIdentifi
cation

PrtryId

[1..1]

+

Fornece detalhes da identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.

1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em
planilhas externas para permitir a manutenção de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
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1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.3

SchemeName

SchmeNm

[1..1]

Max35Text

2.0

SecuritiesLending
Identification
OfferingNumber

SctiesLndgI
d
OfferngNb

[1..1]

+

[1..1]

Number

2.1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Block with the details of the Securities
Lending contract.
It indicates the original offering code.

122

Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Bloco com detalhes da oferta de aluguel de
ativos.
Código da oferta.
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bvmf.127.02 - SecurityLendingMatchInstruction
Escopo
A mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf.127.02> é enviada pelo Participante Doador ou Tomador à B3 como requisição de fechamento de précontrato ou negócio de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Se o fechamento for do tipo direto a tag não deve ser enviada.
R2: Este bloco deve ser preenchido nos casos de tipo de fechamento direto.
R3: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (SIM).
R4: Para a modalidade registro, este campo será default “SIM”.
R5: O preenchimento deste campo será obrigatório nas situações descritas abaixo:
i. Para a modalidade de negociação registro
ii. Para a modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1- se fechamento do tipo tomador através de uma oferta doadora certificada.
O preenchimento do campo não será obrigatório nas situações descritas abaixo:
i. Para a modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 –Se fechamento do tipo tomador através de uma oferta doadora não certificada e
fechamento doador.
R6: Para a modalidade negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R7: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de negociação D+0 e D+1.
R8: Para fechamento do tipo doador este campo deverá ser (NÃO).
R9: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de registro.

Estrutura da Mensagem bvmf.127.02 - SecurityLendingMatchInstruction
INDEX

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

1.0

Identification

Id

[1..1]

+

1.1

TransactionIde
ntification

TxId

[1..1]

Max35Text

2.0

PartyInformatio
n

PtyInf

[1..1]

+

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unique transaction ID, known by the
participant.

Identificação única da transação, gerada
pelo Participante solicitante.
Identificação única da transação,
conhecida pelo participante.

This block contains the participant and
account identification.

Este bloco contém a identificação do
participante e conta.

123

Regra

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.1.1

{OR

LenderExecutio
n
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

LndrExc
tn
PtyId

[1..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.1.2

AcctId

[1..1]

+

2.1.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the lender
execution party identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
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Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.1.1

OR}

BorrowerExecu
tion
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

BrrwrEx
ctn
PtyId

[1..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2.2

AcctId

[1..1]

+

2.2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the borrower party
execution identification.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
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115 = Account Number

3.0
3.1

SecuritiesLendi
ngInformation
ClosedOffering
Type

SctiesLn
dgInf
ClsdOffe
rngTp

[1..1]

+

[1..1]

ExternalClos
edOfferingTy
peCode

int

Block with the details of trade on the
Securities Lending.
Type of offer closed
Lender: Closing originated from a lender
offer
Borrower: originated Closing a borrower
offer
Direct: Closing done with the part and
counterpart in the participant.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalClosedOfferingTypeCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.1.1

115 = Número da Conta
Bloco com detalhes do negócio de
aluguel de ativos.
Tipo de fechamento de negócio

Doador : Fechamento originado de uma
oferta doadora
Tomador: Fechamento originado de uma
oferta tomadora
Direto: Fechamento realizado com a
parte e contraparte no próprio
participante.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalClosedOfferingTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnInf

[0..1]

+

Provides custodian information.

Fornece informações do custodiante.

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Identification of the participant who has
the account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been

Identificação do participante que possui a
conta.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

string
maxLength = 35
minLength = 1
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made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

3.2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

3.2.2

AcctId

[1..1]

+

3.2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

3.2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

3.3

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[0..1]

Number

3.4

OfferingCertific
ateIndicator
PaymentType

Offerng
CertInd
PmtTp

[1..1]

YesNoIndica
tor
ExternalPay
mentTypeCo
de

3.5

[1..1]

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
boolean

It indicates the original offering code.

115 = Número da Conta
Código da oferta.

Offering certificate indicator.

Indicador de oferta certificada.

int

This field identifies the settlement type .
This filed requires an externalcodelist.
These codes and values were made in
external sheets to allow the flexible
maintenance according to the update

Este campo identifica a forma de
liquidação do negócio.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
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requirements at BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalPaymentTypeCode on the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Indicates number of days settlement in a
forward´s contract (equities).

feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para a liquidação do
contrato a termo de ações.

Initial quantity.

Quantidade inicial do contrato.

Offer rate.

Taxa da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Provides identification of the sub
account.
Sub account identification.

Fornece identificação da carteira
depositária.
Identificação da carteira na depositária

R5

Expiration date of the trade..

Data de vencimento do negócio.

R9

+

Block with the details of the Counterparty
Securities Lending contract.

Bloco com detalhes do contrato de
aluguel de ativos da contraparte.

R2

[1..1]

+

Provides account identification.

Fornece dados da identificação da conta.

Prtry

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

3.6

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

3.7

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

3.8

OfferRate

[1..1]

+

3.8.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

3.9

SubAcct
Id
SubAcct

[0..1]

+

3.9.1

SubAccountIde
ntification
SubAccount

[1..1]

Max5Text

3.10

ExpiryDate

XpryDt

[0..1]

ISODate

4.0

CtrPtyS
ctiesLnd
gInf
AcctId

[0..1]

4.1.1

CounterpartySe
curitiesLendingI
nformation
AccountIdentific
ation
Proprietary

4.1.1.1

Identification

4.1

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

string
maxLength = 5
minLength = 1
date

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

115 = Número da Conta
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4.2
4.2.1
4.2.1.1

4.2.1.1.1

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnInf

[0..1]

+

Provides custodian information.

Fornece informações do custodiante.

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

4.2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

4.2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.2.2

AcctId

[1..1]

+

4.2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

4.2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
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4.3

SubAccountIde
ntification
SubAccount

SubAcct
Id
SubAcct

[0..1]

+

[1..1]

Max5Text

4.4

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

4.5

EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

4.7.1.1

EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

4.7.1.2

4.3.1

4.6

4.7

[1..1]

string
maxLength = 5
minLength = 1
date

boolean
boolean

Provides identification of the sub
account.
Sub account identification.

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

115 = Número da Conta
Fornece identificação da carteira
depositária.
Identificação da carteira na depositária

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

[1..1]

+

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Type

Tp

[1..1]

+

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.

4.7.1.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

4.7.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

4.7.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

4.7.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification type.
string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
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Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

R5

R6

R3
R3
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Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
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bvmf.128.02 - SecurityLendingMatchNotification
Escopo
A mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf.128.02> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador informando novo pré-contrato ou
negócio de empréstimo de ativos.

Regras
R1: Este campo não será exibido nos casos de negócio do tipo Compulsório.
R2: A exibição deste campo está condicionada a atuação como Doador. Somente será exibido se for doador ou direto.
R3: A exibição deste campo está condicionada a atuação comoTomador. Somente será exibido se for tomadorou direto.
R4: Este campo será preenchido somente quando o participante for doador ou no caso de fechamento de negócio direto.
R5: Este campo será preenchido somente quando o participante for tomador ou no caso de fechamento de negócio direto.
R6: Somente visualizado pelo lado tomador. Somente informado no caso de vínculo de repasse e vinculo por conta e ordem na conta executora.
R7: O participante doador carrying e o participante tomador carrying não são visualizados pela contraparte.
R8: Somente visualizado pelo lado doador.Somente informado no caso de vínculo de repasse e vinculo por conta e ordem na conta executora.
R9: Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (SIM).
R10: Somente exibido para modalidade de negociação liquída D+0/D+1.
R11: Preenchimento deste campo será obrigatório nas situações descritas abaixo:
i.
Para a modalidade de negociação registro
ii.
Para a modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1- se fechamento do tipo tomador ou direto através de uma oferta doadora certificada.
R12. Para modalidade de negociação líquida D+0 e D+1 o preenchimento obrigatório deverá ser (NÃO).
R13: Somente visualizado pelo participante doador executor se não houver participante doador carrying.
R14: Somente visualizado pelo participante tomador executor se não houver participante tomador carrying.
R15: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R16: Se este indicador for igual a “true”, o participante não deve ser exibido. Se este indicador estiver como “false”, o participante deverá ser exibido.
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Estrutura da Mensagem bvmf.128.02 - SecurityLendingMatchNotification
INDEX
1.0
1.1
1.1.1

1.1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

LenderExecutio
nInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

LndrExc
tnInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

1.2

AccountIdentific
ation
Proprietary

AcctId

[0..1]

+

Prtry

[1..1]

+

1.2.1

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

Provides details about the execution
lender party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
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1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.

R2

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.0

LenderCarrying
Information

LndrCry
gInf

[0..1]

+

Provides details about the lender carrying
party information.

2.1

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[0..1]

+

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.
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115 = Número da Conta
Fornece informações sobre a
identificação do paticipante doador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
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2.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

3.0
3.1
3.1.1

3.1.1.1

CustodianLend
erInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnLnd
rInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

3.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the custodian
lender party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do custodiante doador e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
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3.2

AcctId

[0..1]

+

Provides the account identification.

Fornece dados de identificação da conta.

3.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

3.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

4.0

BorrowerExecu
tionInformation

BrrwrEx
ctnInf

[0..1]

+

4.1

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

4.1.1

4.1.1.1

4.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the borrower
execution party identification and
account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
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4.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.2

AcctId

[0..1]

+

4.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

4.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

R3

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

5.0
5.1
5.1.1

5.1.1.1

BorrowerCarryi
ngInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

BrrwrCr
ygInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the borrower
carrying party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante tomador carrying e da conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
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5.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

5.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

5.2

AcctId

[0..1]

+

5.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

5.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

R3

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

R2

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

LndrTra
dPtcptId

[0..1]

+

Trade Lender Participant Code

115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação
Doador.

6.1

LenderTradePa
rticipantIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

6.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Lender Participant Code
Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação do Código do Participante
de Negociação Doador.

7.0

BrrwrTra
dPtcptId

[0..1]

+

Trade BorroweR Participant Code.

Código do Participante de Negociação
Tomador.

7.1

BorrowerTrade
ParticipantIdent
ification
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

7.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Borrower Participant Code
Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação do Código do Participante
de Negociação Tomador.

8.0

CustodianBorro
werInformation
PartyIdentificati
on

CtdnBrr
wrInf
PtyId

[0..1]

+

CustodianBorrowerInformation

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

Fornece detalhes sobre a identificação
do custodiante tomador e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.

6.0

8.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
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8.1.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

8.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

8.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

8.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

8.2

AcctId

[0..1]

+

8.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

8.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

9.0

SecuritiesLendi
ngIdentification

SctiesLn
dgId

[0..1]

+

Details of the offer and pre-contract of
the participant.
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115 = Número da Conta
Detalhes da oferta e pré-contrato do
participante.

R3

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

9.1

LenderOffering
Number

LndrOffe
rngNb

[0..1]

Number

9.2

BorrowerOfferin
gNumber

BrrwrOff
erngNb

[0..1]

Number

9.3

OfferingCertific
ateIndicator
SecuritiesFinan
cingTradeIdenti
fication
BrokerDealerN
umber
SecuritiesFinan
cingTradeStatu
s

Offerng
CertInd
SctiesFi
ncgTrad
Id
BrkrDeal
rNb
SctiesFi
ncgTrad
Sts

[1..1]
[1..1]

YesNoIndica
tor
Max35Text

[0..1]

int

[1..1]

ExternalSec
uritiesFinanci
ngTradeStat
usCode

9.4

9.5
9.6

9.7

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

9.8

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

9.9

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
boolean

It indicates the lender offering code.

Código da oferta doadora.

R4

It indicates the borrower offering code.

Código da oferta tomadora.

R5

Offering certificate indicator.

Indicador de oferta certificada.

R2

string
maxLength = 35
minLength = 1
int

Contract number.

Identificação do pré-contrato de aluguel
de ativos.

Identifies the broker dealer code
generated by BTB
Status of the pre-contract or business.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalSecuritiesFinancingTradeStatus
Code in ExternalCodeLists_BVMF.xls

Identifica o código da intermediação
gerado pelo BTB.
Situação do pré-contrato ou negócio.

int

int

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =

Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesFinancingTradeStatus
Code no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.

Indicates number of days to settlement.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para liquidação.

Initial quantity.

Quantidade inicial do contrato.
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17
totalDigits = 18
9.10

OfferRate

9.10.1

9.11

[1..1]

+

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

LenderSubAcc
ount
SubAccount

LndrSub
Acct
SubAcct

[0..1]

+

[1..1]

Max5Text

BorrowerSubAc
count
SubAccount

BrrwrSu
bAcct
SubAcct

[0..1]

+

[1..1]

Max5Text

9.13

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

string
maxLength = 5
minLength = 1
date

9.14

ExpiryDate

XpryDt

[1..1]

ISODate

date

9.15

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

BuySideIndicat
or
UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification

BuySdIn
d
Undrlyg
FinInstr
mId

[1..1]

YesNoIndica
tor
+

boolean

9.11.1

9.12
9.12.1

9.16
9.17

9.18

9.19
9.20

[1..1]
[1..1]

[1..1]

OfferRate

Taxa do doador da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Provides the lender subaccount
identification in the depository.
Sub account identification.

Fornece a identificação da carteira do
doador na depositária.
Identificação da carteira na depositária

R11

Provides the borrower subaccount
identification in the depository.
Sub account identification.

Fornece a identificação da carteira do
tomador na depositária.
Identificação da carteira na depositária

R11

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

R15

Expiration date of the contract.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de vencimento do contrato.

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

R16

boolean

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

R9

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicates whether the original agreement
comes from an automated session.
Provides underlying financial instrument
identification.

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Indica se o contrato original é oriundo de
sessão automatizada
Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

R12

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

string
maxLength = 5
minLength = 1

boolean
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9.20.1

OthrId

[1..1]

+

9.20.1.1

OtherIdentificati
on
Identification

Id

[1..1]

Max35Text

9.20.1.2

Type

Tp

[1..1]

+

9.20.1.2.
1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

9.20.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

9.20.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.
Identification type.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
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Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.
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BVBG.066.02 - PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport
Escopo
O arquivo PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.066.01> é enviado pela B3 ao Participante Doador ou Tomador para informar as ofertas
públicas em aberto.
O arquivo “PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport” (BVBG.066.02) é composto pela mensagem “SecuritiesLendingAvailableOfferReport” (bvmf.140.02).

Regras
R1: Somente visualizado se a oferta for doadora e o indicador de anonimato for igual a "NÃO".
R2: Somente visualizado se a oferta for tomadora e o indicador de anonimato for igual a "NÃO".
R3: Somente exibido para modalidade de negociação liquída D+0/D+1.
R4: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R5: Se este indicador for igual a “true”, o participante não deve ser exibido. Se este indicador estiver como “false”, o participante deverá ser exibido.

Estrutura da Mensagem bvmf.140.02 – SecuritiesLendingAvailableOfferReport
INDEX
1.0
1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

ReportParamet
ers
Frequency

RptPara
ms
Frqcy

[1..1]
[1..1]

Data
Type
+

Data Type
Details

EventFre
quency6C
ode

string

Description

Descrição

Provides the report parameters.

Fornece parâmetros usados na geração do
relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Exemplos:

Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand

DAIL = Evento que ocorre todo dia
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda

1.2

ReportNumber

RptNb

[0..1]

Exact5Nu
mericText

string
pattern = [09]{5}

Sequential number of the report.
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Número dado ao relatório.

Regra
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1.3

ReportDateAnd
Time

RptDtAn
dTm

[1..1]

+

1.3.1
1.4

Date
UpdateType

Dt
UpdTp

[1..1]
[1..1]

ISODate
Statemen
tUpdateT
ype1Cod
e

date
string

string
maxLength = 35
minLength = 1
boolean

1.5

NetPositionIden
tification

NetPosI
d

[1..1]

Max35Te
xt

1.6

ActivityIndicator

ActvtyIn
d

[1..1]

YesNoInd
icator

2.0

SecuritiesLendi
ngInformation
SideLenderBorr
ower

SctiesLn
dgInf
SdLndrB
rrwr

[1..2]

+

[1..1]

ExternalS
ideLender
Borrower
Code

2.1

2.2
2.2.1

SecuritiesLendi
ngDetails
OfferingStatus

SctiesLn
dgDtls
Offerng
Sts

[1..*]

+

[1..1]

ExternalO
fferingSta
tusCode

int

int

Reference date of the information.

Data de referência da informação.

Specified date.
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by B3. This field should be
filled with default "COMP".

Especifica uma data.
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.

This field is not used by B3. This field
should be filled with default "XXXX".
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by B3.
This field should be filled with default
"true".
Block with the information of the Securities
Lending offer.
Side lender or borrower of offer.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Block with the details of the Securities
Lending offer.
Offering Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls
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Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "COMP".
Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "XXXX".
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela B3, e deve ser
preenchido com o valor padrão "true".
Bloco com as informações da oferta de
aluguel de ativos.
Lado tomador ou doador da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Bloco com os detalhes da oferta de aluguel
de ativos.
Situação da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalOfferingStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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2.2.2

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

2.2.3

OfferCreationD
ate
PartyInformatio
n
LenderExecutio
n
ProprietaryIden
tification

OfferCre
Dt
PtyInf

[1..1]

ISODate

[0..1]

+

LndrExc
tn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

2.2.4
2.2.4.1

{OR

2.2.4.1.1

2.2.4.1.1
.1

int
fractionDigits =
0
totalDigits = 18
date

string
maxLength = 35
minLength = 1

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Date that offer was built.

Data que a oferta foi criada.

This block contains the participant
identification.
Provides details about the lender execution
party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Este bloco contém a identificação do
participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.2.4.1.1
.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.4.1.1
.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

BorrowerExecu
tion

BrrwrEx
ctn

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the borrower party
execution identification.

2.2.4.2

OR
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R1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador executor.

R2
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2.2.4.2.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

2.2.4.2.1
.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.2.4.2.1
.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.4.2.1
.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.5

UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides underlying financial instrument
identification.

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Te
xt

2.2.5.1.2
2.2.5.1.2
.1

Type
Proprietary

Tp
Prtry

[1..1]
[1..1]

+
Max35Te
xt

2.2.5.2

PlaceOfListing

PlcOfLis
tg

[1..1]

+

2.2.5.1
2.2.5.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.
Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
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Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Informação de identificação do instrumento
financeiro subjacente.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
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2.2.5.2.1

MarketIdentifier
Code

MktIdrC
d

[1..1]

MICIdenti
fier

2.2.6

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdenti
fier

2.2.6.1

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

Market Identifier Code. Identification of the
exchange as stipulated in the ISO 10383
standard "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Securities Exchange is provided it is assumed to be a B3 instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.

Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.

INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7, onde:

Caracteríticas do instrumento financeiro
subjacente.

a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter sequência automática na
segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam
uma sequência automática, para identificar
cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.
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2.2.6.2

DistributionIden
tification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks and
gold. There is no distribution for
derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

2.2.7

Undrlyg
SctyId
TckrSy
mb

[1..1]

+

2.2.7.1

UnderlyingSecu
rityIdentification
TickerSymbol

[1..1]

TickerIde
ntifier

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.8

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalP
aymentTy
peCode

int

2.2.9

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

2.2.10

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalN
umber

2.2.11

OfferRate

[1..1]

+

2.2.11.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

Percenta
geRate

2.2.12

CurrentQuantity

CurQty

[1..1]

DecimalN
umber

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

This block contains the underlying ticker
symbol.
Ticker that identifies a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock.
Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Indicates number of days to settlement.

Este bloco contém informações de código
de negociação (subjacente).
Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação. Exemplo: BVMF3
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.

Offer quantity.

Quantidade da oferta.

OfferRate

Taxa da oferta

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Current offer quantity.

Quantidade atual da oferta.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso o
externo é ExternalPaymentTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para liquidação.

R3
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2.2.13

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

2.2.14

ClosePartyIden
tification

ClsPtyId

[0..1]

+

Provides details about the close party
identification.

2.2.14.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

2.2.14.1.
1

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

date

string
maxLength = 35
minLength = 1

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents
the minimum date when the lender can ask
for early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.

2.2.14.1.
2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.14.1.
3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.15

ExpiryDate

XpryDt

[1..1]

ISODate

date

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Expiration date of the contract.
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Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de empréstimo
de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para
ambos os lados solicitarem uma
renovação.
Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação Pleno ou
Participante de Liquidação para fechar o
pré-contrato (oferta direcionada).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Data de validade da oferta.
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2.2.16
2.2.17
2.2.18

2.2.19

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
NonStdI
nd

[1..1]

TenderOfferEar
lySettlementInd
icator

TndrOff
erEarlyS
ttlmInd

[1..1]

[1..1]
[1..1]

YesNoInd
icator
YesNoInd
icator
YesNoInd
icator

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

boolean

YesNoInd
icator

boolean

It indicates whether the contract can or can
not be settled before the expiry date.
Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.
Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

boolean
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BVBG.067.02 - PrivateSecuritiesLendingAvailableOfferReport
Escopo
O arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG.067.02> é enviado pela B3 ao Participante Tomador para informar as ofertas privadas em
aberto.
O arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport (BVBG.067.02) é composto pela mensagem “SecuritiesLendingAvailableOfferReport” (bvmf.140.02).

Regras
R1: Somente visualizado se a oferta for doadora e o indicador de anonimato for igual a "NÃO".
R2: Somente visualizado se a oferta for tomadora e o indicador de anonimato for igual a "NÃO".
R3: Somente exibido para modalidade de negociação liquída D+0/D+1.
R4: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R5: Se este indicador for igual a “true”, o participante não deve ser exibido. Se este indicador estiver como “false”, o participante deverá ser exibido.

Estrutura da Mensagem bvmf.140.02 – SecuritiesLendingAvailableOfferReport
INDEX
1.0
1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

ReportParamet
ers
Frequency

RptPara
ms
Frqcy

[1..1]
[1..1]

Data
Type
+

Data Type
Details

EventFre
quency6C
ode

string

Description

Descrição

Provides the report parameters.

Fornece parâmetros usados na geração do
relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Exemplos:

Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand

DAIL = Evento que ocorre todo dia
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda

1.2

ReportNumber

RptNb

[0..1]

Exact5Nu
mericText

string
pattern = [09]{5}

Sequential number of the report.
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Número dado ao relatório.
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1.3

ReportDateAnd
Time

RptDtAn
dTm

[1..1]

+

1.3.1
1.4

Date
UpdateType

Dt
UpdTp

[1..1]
[1..1]

ISODate
Statemen
tUpdateT
ype1Cod
e

date
string

string
maxLength = 35
minLength = 1
boolean

1.5

NetPositionIden
tification

NetPosI
d

[1..1]

Max35Te
xt

1.6

ActivityIndicator

ActvtyIn
d

[1..1]

YesNoInd
icator

2.0

SecuritiesLendi
ngInformation
SideLenderBorr
ower

SctiesLn
dgInf
SdLndrB
rrwr

[1..2]

+

[1..1]

ExternalS
ideLender
Borrower
Code

2.1

2.2
2.2.1

SecuritiesLendi
ngDetails
OfferingStatus

SctiesLn
dgDtls
Offerng
Sts

[1..*]

+

[1..1]

ExternalO
fferingSta
tusCode

int

int

Reference date of the information.

Data de referência da informação.

Specified date.
Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by B3. This field should be
filled with default "COMP".

Especifica uma data.
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.

This field is not used by B3. This field
should be filled with default "XXXX".
Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by B3.
This field should be filled with default
"true".
Block with the information of the Securities
Lending offer.
Side lender or borrower of offer.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Block with the details of the Securities
Lending offer.
Offering Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls
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Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "COMP".
Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "XXXX".
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela B3, e deve ser
preenchido com o valor padrão "true".
Bloco com as informações da oferta de
aluguel de ativos.
Lado tomador ou doador da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Bloco com os detalhes da oferta de aluguel
de ativos.
Situação da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalOfferingStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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2.2.2

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

2.2.3

OfferCreationD
ate
PartyInformatio
n
LenderExecutio
n
ProprietaryIden
tification

OfferCre
Dt
PtyInf

[1..1]

ISODate

[0..1]

+

LndrExc
tn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

2.2.4
2.2.4.1

{OR

2.2.4.1.1

2.2.4.1.1
.1

int
fractionDigits =
0
totalDigits = 18
date

string
maxLength = 35
minLength = 1

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Date that offer was built.

Data que a oferta foi criada.

This block contains the participant
identification.
Provides details about the lender execution
party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Este bloco contém a identificação do
participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.2.4.1.1
.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.4.1.1
.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

BorrowerExecu
tion

BrrwrEx
ctn

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the borrower party
execution identification.

2.2.4.2

OR
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R1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador executor.

R2
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2.2.4.2.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

2.2.4.2.1
.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.2.4.2.1
.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.4.2.1
.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.5

UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides underlying financial instrument
identification.

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Te
xt

2.2.5.1.2
2.2.5.1.2
.1

Type
Proprietary

Tp
Prtry

[1..1]
[1..1]

+
Max35Te
xt

2.2.5.2

PlaceOfListing

PlcOfLis
tg

[1..1]

+

2.2.5.1
2.2.5.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.
Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
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Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Informação de identificação do instrumento
financeiro subjacente.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
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2.2.5.2.1

MarketIdentifier
Code

MktIdrC
d

[1..1]

MICIdenti
fier

2.2.6

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdenti
fier

2.2.6.1

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

Market Identifier Code. Identification of the
exchange as stipulated in the ISO 10383
standard "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Securities Exchange is provided it is assumed to be a B3 instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.

Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.

INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na codificação
de títulos financeiros, atribuindo a cada
ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA
BBB CC 7, onde:

Caracteríticas do instrumento financeiro
subjacente.

a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de ativo,
podendo ter sequência automática na
segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam
uma sequência automática, para identificar
cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.
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2.2.6.2

DistributionIden
tification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks and
gold. There is no distribution for
derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

2.2.7

Undrlyg
SctyId
TckrSy
mb

[1..1]

+

2.2.7.1

UnderlyingSecu
rityIdentification
TickerSymbol

[1..1]

TickerIde
ntifier

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.8

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalP
aymentTy
peCode

int

2.2.9

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

2.2.10

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalN
umber

2.2.11

OfferRate

[1..1]

+

2.2.11.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

Percenta
geRate

2.2.12

CurrentQuantity

CurQty

[1..1]

DecimalN
umber

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

This block contains the underlying ticker
symbol.
Ticker that identifies a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock.
Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Indicates number of days to settlement.

Este bloco contém informações de código
de negociação (subjacente).
Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação. Exemplo: BVMF3
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.

Offer quantity.

Quantidade da oferta.

OfferRate

Taxa da oferta

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Current offer quantity.

Quantidade atual da oferta.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso o
externo é ExternalPaymentTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para liquidação.
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2.2.13

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

ISODate

2.2.14

ClosePartyIden
tification

ClsPtyId

[0..1]

+

Provides details about the close party
identification.

2.2.14.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

2.2.14.1.
1

Identification

Id

[1..1]

Max35Te
xt

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

date

string
maxLength = 35
minLength = 1

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents
the minimum date when the lender can ask
for early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.

2.2.14.1.
2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40

2.2.14.1.
3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Te
xt

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.15

ExpiryDate

XpryDt

[1..1]

ISODate

date

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Expiration date of the contract.
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Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de empréstimo
de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para
ambos os lados solicitarem uma
renovação.
Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação Pleno ou
Participante de Liquidação para fechar o
pré-contrato (oferta direcionada).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da B3. Neste caso, o
externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Data de validade da oferta.
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2.2.16
2.2.17
2.2.18

2.2.19

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
NonStdI
nd

[1..1]

TenderOfferEar
lySettlementInd
icator

TndrOff
erEarlyS
ttlmInd

[1..1]

[1..1]
[1..1]

YesNoInd
icator
YesNoInd
icator
YesNoInd
icator

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

boolean

YesNoInd
icator

boolean

It indicates whether the contract can or can
not be settled before the expiry date.
Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.
Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

boolean
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BVBG.068.02 - SecuritiesLendingOfferReport
Escopo
O arquivo SecuritiesLendingOfferReport <BVBG.068.02> é enviado pela B3 ao Participante Doador/ Tomador para informar as ofertas certificadas e não
certificadas dos clientes em aberto.
O arquivo “SecuritiesLendingOfferReport” (BVBG.068.02) é composto pela mensagem “SecuritiesLendingOfferReport” (bvmf.141.02).

Regras
R1: Somente visualizado se a oferta for tipo doadora.
R2: Somente visualizado se a oferta for tipo tomadora.
R3: O Participante tomador executor receberá este campo preenchido nos casos de conta com indicação de participante tomador carrying (vvínculo de
repasse).
R4: O participante doador executor receberá este campo preenchido nos casos de conta com indicação de participante doador carrying (vvínculo de
repasse).
R5: Somente visualizado pelo participante carrying doador.
R6: Somente visualizado pelo participante carrying tomador.
R7: Somente visualizado pelo lado doador. Somente informado no caso de vínculo de repasse e por conta e ordem na conta do executor.
R8: Somente visualizado pelo lado tomador. Somente informado no caso de vínculo de repasse e por conta e ordem na conta do executor.
R9: O campo não será exibido nos casos de oferta sem direcionamento de custódia.
R10: Não será exibido nos cenários de negócio em que não se aplica a indicação de carteira.
R11: Somente exibido para participante executor.
R12: Somente exibido para modalidade de negociação liquída D+0/D+1.
R13: Preenchido somente para a modalidade de negociação registro
R14: Somente visualizado pelo participante executor se não houver participante carrying.
R15: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
R16: Se este indicador for igual a “true”, o participante não deve ser exibido. Se este indicador estiver como “false”, o participante deverá ser exibido.
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Estrutura da Mensagem bvmf.141.02 - SecuritiesLendingOfferReport
INDEX

O
R

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

1.0

ReportParamete
rs

RptPa
rams

[1..1]

+

1.1

Frequency

Frqcy

[1..1]

EventFreque
ncy6Code

Data Type
Details

string

Description

Descrição

Provides the report parameters.

Fornece parâmetros usados na geração
do relatório.

Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand

Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Exemplos:
DAIL = Evento que ocorre todo dia
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda

1.2

ReportNumber

RptNb

[0..1]

Exact5Numer
icText

1.3

ReportDateAnd
Time

[1..1]

+

1.3.1

Date

RptDt
AndT
m
Dt

[1..1]

ISODate

1.4

ActivityIndicator

Actvty
Ind

[1..1]

1.5

NetPositionIdent
ification

NetPo
sId

1.6

UpdateType

UpdT
p

string
pattern = [09]{5}

Sequential number of the report.

Número dado ao relatório.

Reference date of the information.

Data de referência da informação.

date

Specified date.

Especifica uma data.

YesNoIndicat
or

boolean

Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela B3, e deve
ser preenchido com o valor padrão "true".

[1..1]

Max35Text

[1..1]

StatementUp
dateType1Co
de

string
maxLength =
35
minLength = 1
string

Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by B3.
This field should be filled with default
"true".
This field is not used by B3. This field
should be filled with default "XXXX".

Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by B3. This field should be
filled with default "COMP".

Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
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Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "XXXX".

Este campo não é utilizado pela B3. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default "COMP".
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2.0

SecuritiesLendi
ngInformation

2.1

PartyIdentificati
on

Scties
LndgI
nf
PtyId

[1..4]

+

Block with the details of the Securities
Lending contract.

Bloco com os detalhes da oferta de
aluguel de ativos.

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

Fornece detalhes de identificação do
participante.

LenderExecutio
n

LndrE
xctn

[1..1]

+

Provides details about the lender execution
party identification.

Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.

2.1.1.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.1.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.1.1

{
O
R

2.1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

BorrowerExecuti
on

Brrwr
Exctn

[1..1]

+

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.1.2
2.1.2.1

O
R

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the borrower party
execution identification.

Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor.

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
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2.1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.2.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.2.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

BorrowerCarryin
g

Brrwr
Cryg

[1..1]

+

2.1.3.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.1.3.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.3

O
R

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the borrower
carrying party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
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Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador carrying.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.3.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.3.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

LenderCarrying

LndrC
ryg

[1..1]

+

2.1.4.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.1.4.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1.4

2.1.4.1.2

O
R
}

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Provides details about the lender Carrying
party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
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A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador carrying.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
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2.1.4.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.2

SideLenderBorr
ower

SdLnd
rBrrwr

[1..1]

ExternalSide
LenderBorro
werCode

string
maxLength =
35
minLength = 1
int

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Side lender or borrower of offer.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Lado tomador ou doador da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

2.3

AccountInformat
ion

AcctIn
f

[1..*]

+

Provides account information.

Fornece informações da conta.

2.3.1

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

Provides the account identification.

Fornece dados de identificação da conta.

2.3.1.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.3.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

string
maxLength =
35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

115 = Número da Conta
Fornece informações do custodiante.

2.3.2

CustodianInform
ation

CtdnIn
f

[1..*]

+

Provides custodian information.

2.3.2.1

CustodianIdentif
ication

CtdnId

[0..1]

+

Provides custodian identification.

Fornece dados de identificação do
custodiante.

2.3.2.1.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.3.2.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

string
maxLength =
35
minLength = 1
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Este campo requer uma lista de código
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external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.3.2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.3.2.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2

SafekeepingAcc
ountInformation

[1..*]

+

2.3.2.2.1

[0..1]

2.3.2.2.1.1

SafekeepingAcc
ountIdentificatio
n
Proprietary

Sfkpg
AcctIn
f
Sfkpg
AcctId
Prtry

2.3.2.2.1.1.1

Identification

Id

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.

externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safeKeeping account information.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.

+

Provides SafeKeeping Account
identification.

Fornece dados para identificação da
conta de custódia.

[1..1]

+

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

string
maxLength =
35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.3.2.2.2

InstrumentInfor
mation

Instrm
Inf

[1..*]

+

Provides Instrument Information.

115 = Número da Conta
Informações do instrumento.

2.3.2.2.2.1

UnderlyingFinan
cialInstrumentId
entification

Undrly
gFinIn
strmId

[1..1]

+

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.
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2.3.2.2.2.1.1

OtherIdentificati
on

OthrId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.1.1
.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.1.1
.2

Type

Tp

[1..1]

+

2.3.2.2.2.1.1
.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.1.2

PlaceOfListing

PlcOf
Listg

[1..1]

+

2.3.2.2.2.1.2
.1

MarketIdentifier
Code

MktIdr
Cd

[1..1]

MICIdentifier

2.3.2.2.2.2

OfferDetails

OfferD
tls

[1..*]

+

2.3.2.2.2.2.1

OfferingCertifica
teIndicator

[1..1]

YesNoIndicat
or

2.3.2.2.2.2.2

OfferingNumber

Offern
gCertI
nd
Offern
gNb

[1..1]

Number

2.3.2.2.2.2.3

OfferingStatus

Offern
gSts

[1..1]

ExternalOffer
ingStatusCod
e

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.

Identificação proprietária de um
instrumento.

Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.

Identification type.

Tipo da identificação.

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security source).

Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.

Market on which the security is listed.
string
pattern = [AZ0-9]{4,4}

Market Identifier Code. Identification of the
exchange as stipulated in the ISO 10383
standard "Codes for exchanges and
market identifications". This tag is optional
and if no Securities Exchange is provided it is assumed to be a B3 instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Block with the details of the Securities
Lending offer.

Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

boolean

Offering certificate indicator.

Indicador de oferta certificada.

int
fractionDigits
=0
totalDigits =
18
int

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Offering Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Situação da oferta.
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Bloco com os detalhes da oferta de
aluguel de ativos.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalOfferingStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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2.3.2.2.2.2.4

BorrowerCarryin
gInformation

2.3.2.2.2.2.4
.1

PartyIdentificati
on

2.3.2.2.2.2.4
.1.1
2.3.2.2.2.2.4
.1.1.1

Brrwr
CrygIn
f
PtyId

[0..1]

+

Provides details about the borrower
carrying party information.

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.3.2.2.2.2.4
.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.4
.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.4
.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.4
.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.4
.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Fornece informações sobre a
identificação do participante tomador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
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115 = Account Number

2.3.2.2.2.2.5

LenderCarryingI
nformation

LndrC
rygInf

[0..1]

+

Provides details about the lender carrying
party information.

2.3.2.2.2.2.5
.1

PartyIdentificati
on

PtyId

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

2.3.2.2.2.2.5
.1.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.5
.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.3.2.2.2.2.5
.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.5
.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.5
.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.5
.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

115 = Número da Conta
Fornece informações sobre a
identificação do participante doador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
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2.3.2.2.2.2.5
.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

Brrwr
ExctnI
nf
PtyId

[0..1]

+

Provides details about the borrower party
execution identification.

115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

Fornece detalhes de identificação do
participante.

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.3.2.2.2.2.6

BorrowerExecuti
onInformation

2.3.2.2.2.2.6
.1

PartyIdentificati
on

2.3.2.2.2.2.6
.1.1
2.3.2.2.2.2.6
.1.1.1

2.3.2.2.2.2.6
.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.6
.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
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2.3.2.2.2.2.6
.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

Provides account identification.

Fornece dados de identificação da conta.

2.3.2.2.2.2.6
.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.6
.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

string
maxLength =
35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.3.2.2.2.2.7

LenderExecutio
nInformation

LndrE
xctnInf

[0..1]

+

Provides details about the lender execution
party identification.

115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.

2.3.2.2.2.2.7
.1

PartyIdentificati
on

PtyId

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

Fornece detalhes de identificação do
participante.

2.3.2.2.2.2.7
.1.1

ProprietaryIdenti
fication

PrtryId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.7
.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.3.2.2.2.2.7
.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
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2.3.2.2.2.2.7
.1.1.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.7
.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.7
.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.7
.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

LenderTradePar
ticipantIdentifica
tion
Proprietary

LndrTr
adPtc
ptId
Prtry

[0..1]

+

Trade Lender Participant Code.

115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação
Doador.

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.8
.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Lender Participant Code
Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação do Código do Participante
de Negociação Doador.

2.3.2.2.2.2.9

BorrowerTradeP
articipantIdentifi
cation
Proprietary

Brrwr
TradP
tcptId
Prtry

[0..1]

+

Trade Borrower Participant Code.

Código do Participante de Negociação
Tomador.

[1..1]

+

2.3.2.2.2.2.9
.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Borrower Participant Code
Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação do Código do Participante
de Negociação Tomador.

2.3.2.2.2.2.1
0

OfferCreationDa
te

OfferC
reDt

[1..1]

ISODate

Date that offer was built.

Data que a oferta foi criada.

2.3.2.2.2.2.1
1

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

This field identifies the settlement type .
This filed requires an externalcodelist.
These codes and values were made in

Este campo identifica a forma de
liquidação do negócio.

2.3.2.2.2.2.8

2.3.2.2.2.2.8
.1

2.3.2.2.2.2.9
.1

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
date
int
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external sheets to allow the flexible
maintenance according to the update
requirements at BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalPaymentTypeCode on the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Indicates number of days settlement in a
forward´s contract (equities).

Offer quantity.

Quantidade da oferta.

Current offer quantity.

Quantidade atual da oferta.

Provides the subaccount identification in
the depository.

Fornece a identificação da carteira
indicada na inclusão da oferta.

Offer rate.

Taxa da oferta.

ISODate

string
maxLength =
4
minLength = 1
decimal
fractionDigits
= 17
totalDigits =
18
decimal
fractionDigits
= 17
totalDigits =
18
string
maxLength =
5
minLength = 1
decimal
fractionDigits
= 10
totalDigits =
11
date

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para a liquidação do
contrato a termo de ações.

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents
the minimum date when the lender can ask
for early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.

R15

[1..1]

ISODate

date

Expiration date of the contract.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta.

[1..1]

YesNoIndicat
or

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

R16

2.3.2.2.2.2.1
2

DaysToSettlem
ent

DaysT
oSttlm

[0..1]

Max4Text

2.3.2.2.2.2.1
3

InitialQuantity

InitlQt
y

[1..1]

DecimalNum
ber

2.3.2.2.2.2.1
4

CurrentQuantity

CurQt
y

[1..1]

DecimalNum
ber

2.3.2.2.2.2.1
5

SubAccount

SubAc
ct

[0..1]

Max5Text

2.3.2.2.2.2.1
6

OfferRate

OfferR
ate

[1..1]

PercentageR
ate

2.3.2.2.2.2.1
7

MinimumDateFo
rCallBack

MinDt
ForCa
llBck

[0..1]

2.3.2.2.2.2.1
8

ExpiryDate

XpryD
t

2.3.2.2.2.2.1
9

AnonymityIndica
tor

Anmty
Ind
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2.3.2.2.2.2.2
0

EarlyClosingIndi
cator

2.3.2.2.2.2.2
1

TenderOfferEarl
ySettlementIndi
cator

2.3.2.2.2.2.2
2

[1..1]

YesNoIndicat
or

boolean

It indicates whether the contract can or can
not be settled before the expiry date.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.

[1..1]

YesNoIndicat
or

boolean

Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.

Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

NonStandardInd
icator

Early
ClsgIn
d
TndrO
fferEa
rlySttl
mInd
NonSt
dInd

[1..1]

YesNoIndicat
or

boolean

2.3.2.2.2.2.2
3

ClosePartyIdenti
fication

ClsPty
Id

[0..1]

+

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Provides details about the close party
identification.

2.3.2.2.2.2.2
3.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do negócio.
Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação Pleno ou
Participante de Liquidação para fechar o
pré-contrato (oferta direcionada).
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

2.3.2.2.2.2.2
3.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.2
3.3

SchemeName

Schm
eNm

[1..1]

Max35Text

2.3.2.2.2.2.2
4

BuySideIndicato
r

BuySd
Ind

[1..1]

YesNoIndicat
or

string
maxLength =
35
minLength = 1

string
maxLength =
35
minLength = 1
string
maxLength =
35
minLength = 1
boolean

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this case
the external identification is ExternalRole in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value
= 39.
Indicates whether the original agreement
comes from an automated session.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Indica se o contrato original é oriundo de
sessão automatizada.

R11,
R13
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2.3.2.2.2.3

UnderlyingFinan
cialInstrumentAt
tributes

2.3.2.2.2.3.1

ISIN

Undrly
gFinIn
strmAt
trbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifier

string
pattern = [AZ0-9]{12,12}

Elements characterising a underlying
financial instrument.

Caracteríticas do instrumento financeiro
subjacente.

International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue, followed
by the national security number (if one
exists), and a check digit. Each country
has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.

INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência automática
na segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.

2.3.2.2.2.3.2

DistributionIdent
ification

Dstrbt
nId

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks and
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Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
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gold. There is no distribution for
derivatives.

necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

2.3.2.2.2.4

UnderlyingSecu
rityIdentification

2.3.2.2.2.4.1

TickerSymbol

Undrly
gSctyI
d
TckrS
ymb

[1..1]

+

[1..1]

TickerIdentifi
er

string
maxLength =
35
minLength = 1

This block contains the underlying ticker
symbol.

Este bloco contém informações de
código de negociação (subjacente).

Ticker that identifies a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock.

Letras que identificam ações negociadas
em bolsa de valores. O símbolo é uma
forma curta e conveniente de identificar
uma ação. Exemplo: BVMF3
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BVBG.069.02 - SecuritiesLendingMatchReport
Escopo
O arquivo SecuritiesLendingMatchReport <BVBG.069.02> é enviado pela B3 ao Participante Doador e Tomador para informar os pré-contratos e negócios
realizados no dia, independentemente da situação do pré-contrato ou negócio.
O arquivo “SecuritiesLendingMatchReport” (BVBG.069.02) é composto pela mensagem “SecuritiesLendingMatchReport” (bvmf.142.02)

Regras
R1: Visualizado pelo lador doador e tomador quando executores. Carrying doador ou tomador não visualizam este campo.
R2: Somente visualizado pelo lado doador.
R3: Somente visualizado pelo lado tomador.
R4: Somente visualizado pelo lado tomador.
Somente informado no caso de vínculo de repasse e por conta e ordem na conta do executor.
R5: Essa tag não será exibida quando o indicador de anonimato for igual a “SIM”.
R6: Somente visualizado pelo lado doador.
Somente informado no caso de vínculo de repasse e por conta e ordem no executor.
R7: Será exibido somente em Negócios do tipo Compulsório.
R8: O campo não será exibido nos casos de oferta sem direcionamento de custódia.
R9: Não será exibido nos cenários de negócio em que não se aplica a indicação de carteira.
R10: Somente será exibida ao participante executor da conta intermediação.
R11: Somente exibido para modalidade de negociação liquída D+0/D+1.
R12: Somente visualizado pelo participante executor se não houver participante carrying.
R13: Para modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1 este campo não deverá ser preenchido.
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Estrutura da Mensagem bvmf.142.02 – SecuritiesLendingMatchReport
INDEX

OR

Message
Item
ReportParam
eters
Frequency

Tag

Mult.

Data Type

RptPara
ms
Frqcy

[1..1]

+

[1..1]

EventFreque
ncy6Code

string

ReportNumbe
r
ReportDateAn
dTime

RptNb

[0..1]

string
pattern = [0-9]{5}

RptDtAn
dTm

[1..1]

Exact5Nume
ricText
+

1.3.1

Date

Dt

[1..1]

ISODate

1.4

UpdateType

UpdTp

[1..1]

StatementUp
dateType1C
ode

1.0
1.1

1.2
1.3

1.5

NetPositionId
entification

NetPosI
d

[1..1]

Max35Text

1.6

ActivityIndicat
or

ActvtyIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

2.0

SecuritiesLen
dingInformatio
n
PartyIdentifica
tion
LenderExecuti
on
ProprietaryIde
ntification

SctiesLn
dgInf

[1..4]

+

PtyId

[1..1]

+

LndrExc
tn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.1.1

{O
R

Data Type
Details

Description

Descrição

Provides the report parameters.

Fornece parâmetros usados na
geração do relatório.
Fornece parâmetros usados na
geração do relatório.

Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Sequential number of the report.

Número dado ao relatório.

Reference date of the information.

Data de referência da informação.

date

Specified date.

Especifica uma data.

string

Indicates whether the statement is
complete or contains changes only.This
field is not used by B3. This field should
be filled with default "COMP".

Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.

string
maxLength = 35
minLength = 1
boolean

string
maxLength = 35
minLength = 1

Indicates whether there is activity or
information update reported in the
statement. This field is not used by B3.
This field should be filled with default
"true".
Block with the information of the
Securities Lending contract.

Este campo não é utilizado pela B3.
Este campo deve ser preenchido com o
valor default "COMP".
Este campo não é utilizado pela B3.
Este campo deve ser preenchido com o
valor default "XXXX".
Indica se existe atualização de
atividade ou de informação no
documento. Este campo não é utilizado
pela B3, e deve ser preenchido com o
valor padrão "true".
Bloco com as informações do negócio
de aluguel de ativos.

Provides details about the party
identification.
Provides details about the lender
execution party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Fornece detalhes de identificação do
participante.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

This field is not used by B3. This field
should be filled with default "XXXX".
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This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

2.1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

BorrowerExec
ution
ProprietaryIde
ntification

BrrwrEx
ctn
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides details about the borrower party
execution identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:

2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.1.1

OR

string
maxLength = 35
minLength = 1

178

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do
Participante. Exemplo: 3-123456, onde
3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este
campo deve ser preenchido com o
valor default = 40.
Código do tipo de documento.
Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.2.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

2.1.2.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

BorrowerCarr
ying
ProprietaryIde
ntification

BrrwrCr
yg
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides details about the borrower
carrying party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.3
2.1.3.1

2.1.3.1.1

2.1.3.1.2

OR

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40
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A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do
Participante. Exemplo: 3-123456, onde
3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este
campo deve ser preenchido com o
valor default = 40.
Código do tipo de documento.
Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador carrying.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do
Participante. Exemplo: 3-123456, onde
3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este
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2.1.3.1.3

2.1.4
2.1.4.1

2.1.4.1.1

OR
}

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

LenderCarryin
g
ProprietaryIde
ntification

LndrCry
g
PrtryId

[1..1]

+

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides details about the lender
Carrying party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.4.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

2.1.4.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2

SecuritiesLen
dingDetails

SctiesLn
dgDtls

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Block with the details of the Securities
Lending contract.
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campo deve ser preenchido com o
valor default = 40.
Código do tipo de documento.
Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador carrying.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do
Participante. Exemplo: 3-123456, onde
3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este
campo deve ser preenchido com o
valor default = 40.
Código do tipo de documento.
Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Bloco com os detalhes do pré-contrato
ou intenção de pré-contrato de aluguel
de ativos.
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2.2.1

AcctInf

[1..*]

+

Provides account information.

Fornece informações da conta.

AcctId

[0..1]

+

Provides the account identification.

2.2.1.1.1

AccountInfor
mation
AccountIdentif
ication
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Fornece dados de identificação da
conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

2.2.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2
2.2.1.2.1
2.2.1.2.1.1

2.2.1.2.1.1
.1

CustodianInfo
rmation
CustodianIde
ntification
ProprietaryIde
ntification

CtdnInf

[1..*]

+

CtdnId

[0..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
Provides custodian identification.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

115 = Número da Conta
Contém as informações do agente de
custódia e da conta de custódia.
Fornece dados de identificação do
custodiante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
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2.2.1.2.1.1
.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.1.1
.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2

SafekeepingA
ccountInforma
tion
SafekeepingA
ccountIdentific
ation
Proprietary

SfkpgAc
ctInf

[1..*]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides safeKeeping account
information.

Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece informações da conta de
custódia.

SfkpgAc
ctId

[0..1]

+

Provides SafeKeeping Account
identification.

Fornece dados para identificação da
conta de custódia.

Prtry

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

2.2.1.2.2.1

2.2.1.2.2.1
.1
2.2.1.2.2.1
.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
2.2.1.2.2.2
.1

2.2.1.2.2.2
.1.1
2.2.1.2.2.2
.1.1.1
2.2.1.2.2.2
.1.1.2
2.2.1.2.2.2
.1.1.2.1

InstrumentInfo
rmation
UnderlyingFin
ancialInstrum
entIdentificati
on
OtherIdentific
ation
Identification

InstrmInf

[1..*]

+

Provides Instrument Information.

115 = Número da Conta
Informações do instrumento.

Undrlyg
FinInstr
mId

[1..1]

+

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

OthrId

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Type

Tp

[1..1]

+

Identification type.

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).

Identificação única e inequívoca
usando um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8.
(Security source).

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
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2.2.1.2.2.2
.1.2
2.2.1.2.2.2
.1.2.1

PlaceOfListin
g
MarketIdentifi
erCode

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

+

[1..1]

MICIdentifier

2.2.1.2.2.2
.2

UnderlyingFin
ancialInstrum
entAttributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifier

2.2.1.2.2.2
.2.1

Market on which the security is listed.
string
pattern = [A-Z09]{4,4}

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency
that assigns ISIN numbers for securities
in that country.

Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação
do mercado financeiro, conforme
estipulado na norma ISO 10383 .
Default = “BVMF”.

Caracteríticas do instrumento
financeiro subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os
títulos e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB
CC 7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência
automática na segunda posição
(sequência 1) e na terceira posição
(sequência 2) ou não ter qualquer
sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência
automática, para identificar cada
emissão de título e valor mobiliário,
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quando se tratar de outras categorias;
e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.
2.2.1.2.2.2
.2.2

DistributionIde
ntification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks
and gold. There is no distribution for
derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição"
é necessário para instrumentos que
têm depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

2.2.1.2.2.2
.3

UnderlyingSe
curityIdentifica
tion
TickerSymbol

Undrlyg
SctyId

[1..1]

+

TckrSy
mb

[1..1]

TickerIdentifi
er

2.2.1.2.2.2
.4

ReferencePric
e

RefPric

[1..1]

ActiveCurren
cyAndAmou
nt

2.2.1.2.2.2
.5

CurrentFactor

CurFctr

[1..1]

BaseOneRat
e

2.2.1.2.2.2
.6
2.2.1.2.2.2
.6.1

PreContractD
etails
SecuritiesFina
ncingTradeIde
ntification

PreCtrct
Dtls
SctiesFi
ncgTrad
Id

[1..*]

+

[1..1]

Number

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18

2.2.1.2.2.2
.6.2

BrokerDealer
Number

BrkrDeal
rNb

[0..1]

int

int

2.2.1.2.2.2
.3.1

This block contains the underlying ticker
symbol.

Este bloco contém informações de
código de negociação (subjacente).

string
maxLength = 35
minLength = 1

Ticker that identifies a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock.

decimal
fractionDigits = 5
minInclusive = 0
totalDigits = 18
decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

Provides the price of paper.

Letras que identificam ações
negociadas em bolsa de valores. O
símbolo é uma forma curta e
conveniente de identificar uma ação.
Exemplo: BVMF3
Fornece o preço do papel.

Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal
of the financial instrument (for factored
securities).
Block with the data of the pre-contract.

Fator de cotação do instrumento.

Unambiguous identification of the
underlying securities financing trade as
assigned by the instructing party. The
identification is common to all collateral
pieces (one or many).
Identifies the broker dealer code
generated by BTB.

Identificação do negócio.
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Bloco com os dados do negócio.

Identifica o código da intermediação
gerado pelo BTB.
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2.2.1.2.2.2
.6.3

{O
R

LenderOfferin
gNumber

LndrOffe
rngNb

[1..1]

Number

2.2.1.2.2.2
.6.4

OR
}

BorrowerOffer
ingNumber

BrrwrOff
erngNb

[1..1]

Number

OfferingCertifi
cateIndicator
PreContractSt
atus

Offerng
CertInd
PreCtrct
Sts

[1..1]

YesNoIndica
tor
ExternalInclu
deOfferingSt
atusCode

2.2.1.2.2.2
.6.5
2.2.1.2.2.2
.6.6

2.2.1.2.2.2
.6.7

PreContractT
ype

2.2.1.2.2.2
.6.8

OpenPreCont
ractTradeDate

2.2.1.2.2.2
.6.9

BorrowerCarr
yingInformatio
n
PartyIdentifica
tion
ProprietaryIde
ntification

2.2.1.2.2.2
.6.9.1
2.2.1.2.2.2
.6.9.1.1
2.2.1.2.2.2
.6.9.1.1.1

Identification

PreCtrct
Tp

[1..1]

[1..1]

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
boolean

It indicates the lender offering code.

Código da oferta doadora.

R2

It indicates the borrower offering code.

Código da oferta tomadora.

R3

Offering certificate indicator.

Indicador de oferta certificada.

R2

int

Trade Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalIncludeOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Situação do negócio.

ExternalPre
ContractTyp
eCode

int

date

Identifies the origin of trade type.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalPreContractTypeCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls

OpnPre
CtrctTra
dDt
BrrwrCr
ygInf

[1..1]

ISODate

[0..1]

+

Provides details about the borrower
carrying party information.

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Date of the trade closure.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalIncludeOfferingStatusCode
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Identifica o tipo do negócio.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo
é ExternalPreContractTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Data do fechamento do negócio.

Fornece informações sobre a
identificação do participante tomador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.2.1.2.2.2
.6.9.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.2.2
.6.9.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.9.2
2.2.1.2.2.2
.6.9.2.1

AccountIdentif
ication
Proprietary

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.9.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da
conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.

R3

Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
.6.10
2.2.1.2.2.2
.6.10.1

BorrowerExec
utionInformati
on
PartyIdentifica
tion

BrrwrEx
ctnInf

[0..1]

+

Provides details about the borrower party
execution identification and account.

PtyId

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante tomador executor e da
conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.

R3

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

2.2.1.2.2.2
.6.10.1.1

ProprietaryIde
ntification

PrtryId

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.10.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.2.1.2.2.2
.6.10.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.2.2
.6.10.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.10.2
2.2.1.2.2.2
.6.10.2.1

AccountIdentif
ication
Proprietary

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.10.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da
conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

115 = Número da Conta
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2.2.1.2.2.2
.6.11

LenderCarryin
gInformation

LndrCry
gInf

[0..1]

+

Provides details about the lender carrying
party information.

2.2.1.2.2.2
.6.11.1
2.2.1.2.2.2
.6.11.1.1

PartyIdentifica
tion
ProprietaryIde
ntification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.11.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.11.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.2.2
.6.11.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.11.2
2.2.1.2.2.2
.6.11.2.1

AccountIdentif
ication
Proprietary

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.11.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
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Fornece informações sobre a
identificação do participante doador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

R2

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da
conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
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investidor. Ex:
115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
.6.12

LenderExecuti
onInformation

LndrExc
tnInf

[0..1]

+

Provides details about the lender party
execution identification and account.

2.2.1.2.2.2
.6.12.1
2.2.1.2.2.2
.6.12.1.1

PartyIdentifica
tion
ProprietaryIde
ntification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.12.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.12.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.2.2
.6.12.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.12.2

AccountIdentif
ication

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante doador executor e da
conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

R2

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da
conta.

R2
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2.2.1.2.2.2
.6.12.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.12.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
.6.13
2.2.1.2.2.2
.6.13.1
2.2.1.2.2.2
.6.13.1.1

LenderTradeP
articipantIdent
ification
Proprietary

LndrTra
dPtcptId

[0..1]

+

Trade Lender Participant Code.

Prtry

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

string
maxLength = 35
minLength = 1

115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação
Doador.

R6

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
.6.14
2.2.1.2.2.2
.6.14.1
2.2.1.2.2.2
.6.14.1.1

BorrowerTrad
eParticipantId
entification
Proprietary

BrrwrTra
dPtcptId

[0..1]

+

Trade Borrower Participant Code.

Prtry

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

string
maxLength = 35
minLength = 1

115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação
Tomador.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number

2.2.1.2.2.2
.6.15

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

int

This field identifies the settlement type .
This filed requires an externalcodelist.
These codes and values were made in
external sheets to allow the flexible
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115 = Número da Conta
Este campo identifica a forma de
liquidação do negócio.
Este campo requer uma lista de código
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maintenance according to the update
requirements at BM&FBOVESPA.
In this case, the external is
ExternalPaymentTypeCode on the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

2.2.1.2.2.2
.6.16

DaysToSettle
ment

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

2.2.1.2.2.2
.6.17

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

2.2.1.2.2.2
.6.18

LenderSubAc
count

LndrSub
Acct

[0..1]

Max5Text

2.2.1.2.2.2
.6.19

BorrowerSub
Account

BrrwrSu
bAcct

[0..1]

Max5Text

2.2.1.2.2.2
.6.20

OfferRate

OfferRat
e

[1..1]

PercentageR
ate

2.2.1.2.2.2
.6.21

MinimumDate
ForCallBack

MinDtFo
rCallBck

[0..1]

2.2.1.2.2.2
.6.22
2.2.1.2.2.2
.6.23
2.2.1.2.2.2
.6.24
2.2.1.2.2.2
.6.25

ExpiryDate

XpryDt

AnonymityIndi
cator
EarlyClosingI
ndicator
TenderOfferE
arlySettlement
Indicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd

Indicates number of days settlement in a
forward´s contract (equities).

ISODate

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18
string
maxLength = 5
minLength = 1
string
maxLength = 5
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
date

[1..1]

ISODate

date

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

[1..1]
[1..1]

externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para a liquidação do
contrato a termo de ações.

R11

Initial quantity.

Quantidade do negócio de empréstimo
de ativos.

Provides the lender subaccount
identification in the depository.

Fornece a identificação da carteira do
doador na depositária.

R2

Provides the borrower subaccount
identification in the depository.

Fornece a identificação da carteira do
tomador na depositária.

R3

Offer rate.

Taxa da oferta.

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

R13

Expiration date of the trade.

Esta é a data mínima (Carência) em
que o participante tomador é obrigado
a permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de vencimento do negócio.

boolean

Anonymous contract indicator.

Indicador de contrato anônimo.

R7

boolean

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

boolean
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2.2.1.2.2.2
.6.26

NetResultIden
tification

NetRsltI
d

[1..1]

Max35Text

2.2.1.2.2.2
.6.27
2.2.1.2.2.2
.6.27.1

CounterPartyI
dentification
ProprietaryIde
ntification

CntrPtyI
d
PrtryId

[0..1]

+

[1..1]

+

2.2.1.2.2.2
.6.27.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique Identifier for the Net Result.

Identificador único para o Resultado
Líquido.

R3,R7

This block contains counterparty
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Este bloco contém a identificação da
contraparte.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

R1,R5

2.2.1.2.2.2
.6.27.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

2.2.1.2.2.2
.6.27.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2.1.2.2.2
.6.28

BuySideIndica
tor

BuySdIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Indicates whether the original agreement
comes from an automated session.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalRole
no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve
ser preenchido com o valor default =
40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Indica se o contrato original é oriundo
de sessão automatizada.
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bvmf.193.02 – SecuritiesLendingPositionUpDate
Escopo
A mensagem SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf.193.02> é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e
Custodiantes para informar atualização de posição de empréstimos de ativos a cada criação, alteração, renovação e liquidação antecipada.

Regras
R1 –
R2 –
R3 –
R4 –
R5 –
R6 –
R7 –
R8 –
R9 –

Preenchido somente no caso de AnonymityIndicator seja igual a "false".
Deve ser preenchido somente para o Participante Doador Executor, Participante Doador Carrying e/ou Custodiante Doador.
Deve ser preenchido somente para Participante Doador Executor.
Deve ser preenchido somente para Participante Tomador ou Doador Executor.
Deve ser preenchido somente para Participante Tomador Executor.
Deve ser preenchido somente para Participante Tomador Executor, Participante Tomador Carrying e/ou Custodiante Tomador.
Somente preenchido para Participante Carrying e Custodiante.
Somente preenchido para o lado doador.
Preenchido somente quando o contrato já sofreu renovação.

Estrutura de mensagem bvmf.193.02 – SecuritiesLendingPositionUpDate
INDEX
1.0
1.1
1.1.1

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

ClearingMembe
rIdentification
ClearingMembe
r

ClrMmbI
d
ClrMmb

[1..1]

Identification

Id

Data Type
Details

Description

Descrição

+

Provides clearing member Information.

[1..1]

+

Provides details about the clearing
member identification.

Informações do membro de
compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.

[1..1]

+

Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an
institution.
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Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.

Regra
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1.1.1.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

1.1.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

1.1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

1.1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.0

PartyInformatio
n

PtyInf

[1..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Provides details about the party
identification.

Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes de identificação do
participante.

2.1

PartyIdentificati
on

PtyId

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.

Fornece detalhes de identificação do
participante.

2.1.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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2.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

2.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

2.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

3.0

CustodianInfor
mation
PartyIdentificati
on

CtdnInf

[1..1]

+

115 = Account Number
Provides custodian information.

PtyId

[1..1]

+

115 = Número da Conta
Fornece informações do custodiante e
conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.

3.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the party
identification.
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3.1.1

ProprietaryIden
tification

PrtryId

[1..1]

+

3.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

3.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.

3.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

3.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[0..1]

+

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides the account identification.

Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

3.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.

3.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

4.0

SecuritiesLendi
ngDetails

SctiesLn
dgDtls

[1..1]

+

115 = Account Number
Provides details about securities lending.

115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre o aluguel de
ativos.

string
maxLength = 35
minLength = 1
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4.1

FinancialInstru
mentIdentificati
on
OtherIdentificati
on

FinInstr
mId

[1..1]

+

Provides Financial Instrument
Identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro.

OthrId

[1..1]

+

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.

Identificação proprietária de um
instrumento.

4.1.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

4.1.1.2
4.1.1.2.1

Type
Proprietary

Tp
Prtry

[1..1]
[1..1]

+
Max35Text

4.1.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

4.1.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

4.2

TradeRegistrati
onOrigin

TradReg
nOrgn

[1..1]

Max50Text

4.3

TradeDate

TradDt

[1..1]

ISODate

string
minLength = 1
maxLength = 50
date

4.4

SecurityLendin
gContractType

SctyLnd
gCtrctTp

[1..1]

ExternalSec
urityLending
ContractTyp
eCode

4.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

int

Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Indicates trade session origin.
E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00,
COL01, CME, etc.
Provides the date and time of trade
transaction.
SecurityLendingContractType
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external is
ExternalSecurityLendingContractTypeCo
de in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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Indica a sessão de origem da
negociação. Exemplos: DMA1, DMA3,
REPS, COL00, COL01, CME, etc.
Fornece data e hora do pregão.
Tipo de contrato para títulos de
empréstimo
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalSecurityLendingContractTypeCo
de no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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4.5

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

4.6

SecuritiesFinan
cingTradeIdenti
fication
SecuritiesFinan
cingTradePrevi
ousIdentificatio
n
SideLenderBorr
ower

SctiesFi
ncgTrad
Id
SctiesFi
ncgTrad
PrvsId

[1..1]

Max35Text

[0..1]

Max35Text

SdLndrB
rrwr

[1..1]

ExternalSide
LenderBorro
werCode

4.7

4.8

4.9

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Contract number

Identificação do contrato de aluguel de
ativos.

Previous Contract Number

Número do contrato anterior.

int

Side lender or borrower of offer.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Lado tomador ou doador da oferta.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on

Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

+

Provides details about the security
identification.

Fornece detalhes da identificação do
instrumento (subjacente).

[1..1]

+

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.

Identificação proprietária de um
instrumento.

4.9.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

4.9.1.2
4.9.1.2.1

Type
Proprietary

Tp
Prtry

[1..1]
[1..1]

+
Max35Text

4.9.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

4.9.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

4.9.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Identification type.
Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
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4.10
4.10.1

UnderlyingSecu
rityIdentification
ISIN

Undrlyg
SctyId
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifier

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the underlying ticker
symbol.
International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency
that assigns ISIN numbers for securities
in that country.

Este bloco contém informações do
código de negociação( subjacente).
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência automática
na segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias; e

4.10.2

TickerSymbol

TckrSy
mb

[1..1]

TickerIdentifi
er

string
maxLength = 35
minLength = 1

Ticker that identifies a stock traded on a
stock exchange. The Ticker Symbol is a
short and convenient way of identifying a
stock.
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e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.
Letras que identificam uma ação
negociada em bolsa de valores. O código
de negociação composto pelas letras é
uma forma curta e conveniente de
identificar uma ação. Ex:BVMF3
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4.11

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
DistributionIden
tification

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
DstrbtnI
d

[1..1]

+

[1..1]

int

int

4.11.2

CurrentFactor

CurFctr

[1..1]

BaseOneRat
e

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

4.12

UnderlyingInstr
umentInformati
on
ReferencePrice

UndrlygI
nstrmInf

[1..1]

+

RefPric

[1..1]

ActiveCurren
cyAndAmou
nt

4.13
4.14

ExpiryDate
MinimumDateF
orCallBack

XpryDt
MinDtFo
rCallBck

[1..1]
[1..1]

ISODate
ISODate

4.15

SubAccount

SubAcct

[1..1]

Max5Text

4.16

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

4.17

RenewalQuanti
ty

RenwQt
y

[1..1]

DecimalNum
ber

4.11.1

4.12.1

Elements characterising a financial
instrument.

Elementos característicos de um
isntrumento financeiro (subjacente).

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks
and gold. There is no distribution for
derivatives.
Rate expressed as a decimal between 0
and 1 defining the outstanding principal
of the financial instrument (for factored
securities).
Provides Instrument Information

Código de distribuição do papel.
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

decimal
fractionDigits = 5
minInclusive = 0
totalDigits = 18
date
date

Provides the last price of paper traded
on the exchange.

Fornece o último preço do papel
negociado na bolsa.

Expiration date of the contract.
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

Data de vencimento do contrato.
Esta é a data mínima (carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.

string
maxLength = 5
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

Sub account identification.

Identificação da carteira na depositária

Initial quantity of the contract.

Quantidade inicial do contrato.

Quantity contract renewal.

Quantidade renovada do contrato.
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Fator de cotação do instrumento.

Informações de instrumento (subjacente).
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4.18

RequestedRen
ewalQuantity

ReqdRe
nwQty

[1..1]

DecimalNum
ber

4.19

SettledQuantity

SttldQty

[1..1]

RestrictedFI
NDecimalNu
mber

4.20

ReqdSttl
dQty
CurQty

[1..1]

int

4.21

RequestedSettl
edQuantity
CurrentQuantity

[1..1]

DecimalNum
ber

4.22

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

4.23

4.25

EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
LenderRate

4.25.1

Rate

EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
LndrRat
e
Rate

4.26

LenderBrokerC
ommission
Rate

LndrBrkr
Comssn
Rate

4.24

4.26.1

[1..1]
[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

[0..1]

+

[1..1]

PercentageR
ate

[0..1]

+

[1..1]

PercentageR
ate

decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18
decimal
fractionDigits =
14
totalDigits = 14
int

Requested renewal quantity.

Quantidade em renovação do contrato.

Total quantity of securities that were
settled.

Quantidade total de títulos liquidados.

Provides requested settled quantity.

decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18
int

Current quantity of the contract.

Quantidade com liquidação antecipada
solicitada.
Quantidade atual do contrato.

boolean
boolean

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

Settlement Type.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Tipo de liquidação.

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente pelo doador.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

LenderRate

Taxa do doador da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Lender offer commission.

Comissão do participante doador da
oferta.
Valor expresso como uma taxa

Value is expressed as a rate.
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4.27

BorrowerRate

BrrwrRa
te

[0..1]

+

4.27.1

Rate

Rate

[1..1]

PercentageR
ate

4.28

BorrowerBroker
Commission

[0..1]

+

4.28.1

Rate

BrrwrBrk
rComss
n
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

4.29

BorrowerFinalR
ate

BrrwrFnl
Rate

[0..1]

+

4.29.1

Rate

Rate

[1..1]

PercentageR
ate

4.30

ExecutionPartic
ipantInformatio
n
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

ExctnPt
cptInf

[1..1]

PtyId
PrtryId

4.30.1
4.30.1.1

Borrower offer rate, composed by the
sum of the lender´s rate and commission.

Taxa do tomador da oferta, composta
pela soma da taxa e comissão do
doador.
Valor expresso como uma taxa

R4

Borrower offer commission.

Comissão do participante tomador da
oferta.

R5

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker
commission.
Value is expressed as a rate.

Taxa final = Taxa do doador+ Comissão
do doador + Comissão do tomador.

+

Provides details about the party
execution information.

Fornece informações sobre a
identificação do participante executor.

[1..1]

+

[1..1]

+

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11

Value is expressed as a rate.
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Valor expresso como uma taxa
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4.30.1.1.
1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

4.30.1.1.
2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

4.30.1.1.
3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.30.2

AccountIdentific
ation

AcctId

[1..1]

+

4.30.2.1

Proprietary

Prtry

[1..1]

+

4.30.2.1.
1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

4.31

CounterPartyId
entification
ProprietaryIden
tification

CntrPtyI
d
PrtryId

[0..1]

+

[1..1]

+

4.31.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.

Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.

Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
Provides details about the counterparty
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.

115 = Número da Conta
Fornece detalhes de identificação da
contraparte.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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4.31.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

4.31.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40

4.31.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

4.32

AnonymityIndic
ator
NetResultIdenti
fication

AnmtyIn
d
NetRsltI
d

[1..1]

YesNoIndica
tor
Max35Text

boolean

Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default
value = 39.
Anonymous contract indicator.

Categoria+Identificação do Participante.
Exemplo: 3-123456, onde 3 significa
PNP (Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação.
Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo
deve ser preenchido com o valor default
= 40.
Código do tipo de documento. Exemplo:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Indicador de contrato anônimo.

Unique Identifier for the Net Result.

Identidade única do resultado líquido.

ContractUpdate
Type

CtrctUp
dTp

[0..1]

Indicates the contract's update type.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalContractUpdateTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Tipo de atualização de contrato.

4.33

4.34

[0..1]

ExternalCont
ractUpdateT
ypeCode

string
maxLength = 35
minLength = 1
int
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalContractUpdateTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
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4.35

ContractIdentifi
cation

CtrctId

[0..1]

+

4.35.1

AccountService
rTransactionIde
ntification
BuySideIndicat
or

AcctSvc
rTxId

[1..1]

Max35Text

BuySdIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

OfferingCertific
ateIndicator
OriginalContrac
tType

Offerng
CertInd
OrgnlCtr
ctTp

[1..1]

YesNoIndica
tor
ExternalCont
ractTypeCod
e

boolean

ISODate

date

4.36

4.37
4.38

4.39

RequestDate

ReqDt

[0..1]

[0..1]

string
maxLength = 35
minLength = 1
boolean

string

Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract,
renewal contract or early settlement
contract.
Unambiguous identification of the
transaction.

Identificação única da transação, gerada
pela BM&FBOVESPA para a alteração
do contrato, renovação do contrato ou
liquidação antecipada do contrato.
Identificação inequívoca da transação

Indicates whether the original contract
was generated from an automated
session.
Indicates whether the offer is of the
certified type.
Original Contract Type.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the
external is ExternaContractTypeCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Indica se o contrato original foi gerado
oriundo de sessão automatizada.

Date of the renewal, early settlement,
change request.

Data da solicitação da renovação de
contrato, liquidação antecipada ou
alteração de contrato.
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Indica se a oferta doadora é do tipo
certificada.
Tipo do contrato original.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitas em planilhas externas para permitir
a manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalContractTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
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bvmf.144.01 - OfferNotificationDetails
Escopo
A mensagem OfferNotificationDetails <bvmf.144.01> é enviada pela B3 ao Participante Doador ou Tomador com notificação de detalhes de oferta inserida.

Regras
R1: A exibição deste campo está condicionada a atuação como Doador.
R2: A exibição deste campo está condicionada a atuação como Tomador.
R3: Preenchimento deste campo será obrigatório, se for fechamento do tipo tomador ou direto através de uma oferta doadora certificada.
R4: Preenchimento obrigatório deverá ser (NÃO).
R5: Preenchimento obrigatório deverá ser (SIM).
R6: Somente visualizado pelo participante doador executor se não houver participante doador carrying.
R7: Somente visualizado pelo participante tomador executor se não houver participante tomador carrying.
R8: Este campo deverá ser preenchido apenas na modalidade de negociação eletrônica D+0 e D+1.
R9: Somente visualizado em caso de oferta vinculada a negócio (contraoferta).

Estrutura da Mensagem bvmf.144.01 - OfferNotificationDetails
INDEX

OR

Message Item

Tag

Mult.

Data Type

1.0

{OR

LenderExecutio
nInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

LndrExc
tnInf
PtyId

[1..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

1.1
1.1.1

1.1.1.1

Data Type
Details

string
maxLength = 35
minLength = 1

Description

Descrição

Provides details about the execution
lender party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the

Fornece detalhes sobre a identificação
do participante doador executor e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

1.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

1.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

1.2

AcctId

[1..1]

+

1.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

1.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

2.0

2.1
2.1.1

2.1.1.1

OR}

BorrowerExecu
tionInformation

BrrwrEx
ctnInf

[1..1]

+

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Provides details about the borrower
execution party identification and
account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
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a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do participante tomador executor e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

2.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

2.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

2.2

AcctId

[1..1]

+

2.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

2.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

3.0

LenderCarrying
Information

LndrCry
gInf

[0..1]

+

3.1

PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

PtyId

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

3.1.1

3.1.1.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Provides details about the lender carrying
party information.

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
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a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Fornece informações sobre a
identificação do paticipante doador
carrying.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

3.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

3.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

3.2

AcctId

[1..1]

+

3.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

3.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g

a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:

115 = Account Number
4.0
4.1
4.1.1

4.1.1.1

BorrowerCarryi
ngInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

BrrwrCr
ygInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1

Provides details about the borrower
carrying party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
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115 = Número da Conta
Fornece detalhes da identificação do
participante tomador carrying e da conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
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updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

4.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

4.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

4.2

AcctId

[1..1]

+

4.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

4.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

5.0
5.1
5.1.1

5.1.1.1

CustodianLend
erInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnLnd
rInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Provides details about the custodian
lender party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
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a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do custodiante doador e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
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case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

5.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

5.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

5.2

AcctId

[1..1]

+

5.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

5.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

6.0
6.1
6.1.1

6.1.1.1

CustodianBorro
werInformation
PartyIdentificati
on
ProprietaryIden
tification

CtdnBrr
wrInf
PtyId

[0..1]

+

[1..1]

+

PrtryId

[1..1]

+

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Provides details about the custodian
lender party identification and account.
Provides details about the party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
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requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Fornece detalhes sobre a identificação
do custodiante tomador e conta.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
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ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

6.1.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

6.1.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

6.2

AcctId

[1..1]

+

6.2.1

AccountIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

6.2.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

7.0

LndrTra
dPtcptId

[0..1]

+

7.1

LenderTradePa
rticipantIdentific
ation
Proprietary

Prtry

[1..1]

+

7.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

8.0

BorrowerTrade
ParticipantIdent
ification
Proprietary

BrrwrTra
dPtcptId

[0..1]

Prtry

[1..1]

8.1

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Provides account identification.
Unique identifier for an account. It is
assigned by the account servicer using a
proprietary identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account
investors. e.g
115 = Account Number
Trade Lender Participant Code

caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta,
usando um schema de identificação
proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
115 = Número da Conta
Código do Participante de Negociação
Doador.

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.
Trade Lender Participant Code
Identification.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação do Código do Participante
de Negociação Doador.

+

Trade Borrower Participant Code.

Código do Participante de Negociação
Tomador.

+

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to an organisation using a
proprietary identification scheme.

Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.

string
maxLength = 35
minLength = 1
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8.1.1

Identification

Id

[1..1]

Max35Text

9.0

SctiesLn
dgId
Undrlyg
FinInstr
mId
OthrId

[1..1]

9.1.1.1

SecuritiesLendi
ngIdentification
UnderlyingFina
ncialInstrumentI
dentification
OtherIdentificati
on
Identification

9.1.1.2
9.1.1.2.1

Trade Borrower Participant Code
Identification.

Identificação do Código do Participante
de Negociação Tomador.

+

Offer details of the participant.

Detalhes da oferta do participante.

[1..1]

+

Provides underlying financial instrument
identification.

Informação de identificação do
instrumento financeiro subjacente.

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Identification of a security by proprietary
or domestic identification scheme.
Unique numeric code used to identify the
instrument in the B3 trading environment.

Type

Tp

[1..1]

+

Identificação proprietária de um
instrumento.
Código numérico único usado para
identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
Tipo da identificação.

Proprietary

Prtry

[1..1]

Max35Text

9.1.2

PlaceOfListing

[1..1]

+

9.1.2.1

MarketIdentifier
Code

PlcOfLis
tg
MktIdrC
d

[1..1]

MICIdentifier

9.2

UnderlyingFina
ncialInstrument
Attributes
ISIN

Undrlyg
FinInstr
mAttrbts
ISIN

[1..1]

+

[1..1]

ISINIdentifier

9.1

9.1.1

9.2.1

string
maxLength = 35
minLength = 1

string
maxLength = 35
minLength = 1

Identification type.
string
maxLength = 35
minLength = 1

Unique and unambiguous identification
source using a proprietary identification
scheme. Valid Values: 8. (Security
source).
Market on which the security is listed.

string
pattern = [A-Z09]{4,4}

Market Identifier Code. Identification of
the exchange as stipulated in the ISO
10383 standard "Codes for exchanges
and market identifications". This tag is
optional and if no Securities Exchange is
provided - it is assumed to be a B3
instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Elements characterising a underlying
financial instrument.

string
pattern = [A-Z09]{12,12}

International Securities Identification
Number (ISIN). A numbering system
designed by the United Nation's
International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is
composed of a 2-character prefix
representing the country of issue,
followed by the national security number
(if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency

Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação
proprietária. Valores válidos 8. (Security
source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador da bolsa em que o
instrumento está listado. Identificação do
mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = “BVMF”.

Característica do instrumento financeiro
subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES
IDENTIFICATION NUMBER – É uma
padronização internacional na
codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único
de identificação. O código para os títulos
e valores mobiliários brasileiros
apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC
7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR)
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that assigns ISIN numbers for securities
in that country.

identificam o código do BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são
alfanuméricos e identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são
alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência automática
na segunda posição (sequência 1) e na
terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são
alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou
representam uma sequência automática,
para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de
outras categorias; e
e) o último caractere (7) é o dígito de
controle.

9.2.2

DistributionIden
tification

DstrbtnI
d

[1..1]

int

int

Distribution code of the instrument
Code that identifies the asset version.
The pair "ISIN" + "Distribution
Identification" is required for instruments
that have a depositary, such as stocks
and gold. There is no distribution for
derivatives.

Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é
necessário para instrumentos que têm
depositária, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.

9.3

SideLenderBorr
ower

SdLndrB
rrwr

[1..1]

ExternalSide
LenderBorro
werCode

int

Side lender or borrower of position.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is in
ExternalSideLenderBorrowerCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
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Lado tomador ou doador da posição.

Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
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ExternalSideLenderBorrowerCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
9.4

OfferingNumbe
r

Offerng
Nb

[1..1]

Number

9.5

OfferingCertific
ateIndicator
OfferingStatus

Offerng
CertInd
Offerng
Sts

[1..1]

YesNoIndica
tor
ExternalOffer
ingStatusCo
de

9.6

9.7

9.8

9.9

[1..1]

SecuritiesFinan
cingTradeIdenti
fication
ContractStatus
Code

SctiesFi
ncgTrad
Id
CtrctSts
Cd

[0..1]

Max35Text

[0..1]

Max10Text

PaymentType

PmtTp

[1..1]

ExternalPay
mentTypeCo
de

int
fractionDigits = 0
totalDigits = 18
boolean

It indicates the original offering code.

Código da oferta.

Offering certificate indicator.

Indicador de oferta certificada.

int

Offering Status.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA
updates. In this case the external file is
ExternalOfferingStatusCode in
ExternalCodeLists_BVMF.xls

Situação da oferta.

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 10
minLength = 1

int

Contract number.

The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status
(Approval, Rejection and Pending
Approval) of the transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Specifies how the transaction is to be
settled.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the B3 updates. In this
case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
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Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalOfferingStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Identificação do negócio de empréstimo
de ativos.
O objetivo deste campo é manter os
participantes atualizados sobre o status
(aprovação, rejeição e aprovação
pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso, o externo é
ExternalContractStatusCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este atributo identifica a forma de
liquidação do negócio.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
caso o externo é

R9

Definição – Catálogo de Mensagens

Empréstimo de Ativos
Data: 08/02/2019

Indicates number of days to settlement.

ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Prazo em dias para liquidação.

Initial quantity.

Quantidade inicial do contrato.

Offer rate.

Taxa da oferta.

Value is expressed as a rate.

Valor expresso como uma taxa

Sub account identification.

Identificação da carteira na depositária

ISODate

decimal
fractionDigits =
10
totalDigits = 11
string
maxLength = 5
minLength = 1
date

This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date
represents the minimum date when the
lender can ask for early settlement and
for both sides (lender/borrower) make a
renewal request.

[1..1]

ISODate

date

Expiration date of the offer.

Esta é a data mínima (Carência) em que
o participante tomador é obrigado a
permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A
data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação
antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Data de validade da oferta.

[0..1]

+

Provides details about the close party
identification.

PrtryId

[1..1]

+

Id

[1..1]

Max35Text

Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow
a flexible maintenance according to the
updates requirements from B3. In this
case the external identification is

9.10

DaysToSettlem
ent

DaysTo
Sttlm

[0..1]

Max4Text

9.11

InitialQuantity

InitlQty

[1..1]

DecimalNum
ber

9.12

OfferRate

[1..1]

+

9.12.1

Rate

OfferRat
e
Rate

[1..1]

PercentageR
ate

9.13

SubAccount

SubAcct

[1..1]

Max5Text

9.14

MinimumDateF
orCallBack

MinDtFo
rCallBck

[1..1]

9.15

ExpiryDate

XpryDt

9.16

ClosePartyIden
tification

ClsPtyId

9.16.1

ProprietaryIden
tification

9.16.1.1

Identification

string
maxLength = 4
minLength = 1
decimal
fractionDigits =
17
totalDigits = 18

string
maxLength = 35
minLength = 1
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Fornece detalhes da identificação do
Participante de Negociação ou
Participante de Liquidação para fechar o
negócio (oferta direcionada).
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida
uma instituição usando um schema de
identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da B3. Neste
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ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).

9.16.1.2

Issuer

Issr

[1..1]

Max35Text

9.16.1.3

SchemeName

SchmeN
m

[1..1]

Max35Text

9.17

AnonymityIndic
ator
EarlyClosingInd
icator
TenderOfferEar
lySettlementInd
icator
NonStandardIn
dicator

AnmtyIn
d
EarlyCls
gInd
TndrOff
erEarlyS
ttlmInd
NonStdI
nd

[1..1]

YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor
YesNoIndica
tor

boolean

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

BuySideIndicat
or

BuySdIn
d

[1..1]

YesNoIndica
tor

boolean

9.18
9.19

9.20

9.21

[1..1]
[1..1]

string
maxLength = 35
minLength = 1
string
maxLength = 35
minLength = 1

boolean
boolean

caso, o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa
ser informada no padrão abaixo:

Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default value =
39.
Anonymous contract indicator.

Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
CÓDIGO PARTICIPANTE
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 39.
Indicador de contrato anônimo.

It indicates whether the contract can or
can not be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case
of Tender Offer.

Indica se o contrato pode ou não ser
liquidado antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em
caso de OPA.

R5

Indicator used to inform that the included
offer will have a different flow from the
closing of the transaction moment.
Indicates whether the original contract
was generated from an automated
session.

Indicador utilizado para informar que a
oferta inserida terá fluxo diferenciado no
momento do fechamento do pré-contrato.
Indica se o contrato original foi gerado
oriundo de sessão automatizada.

R4
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