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Participantes do Listado B3  

 

Ref.: Tesouro Direto – Liquidação de Resgate em D+0 

 

A B3 informa aos participantes de seus mercados que está previsto para o 2º 

trimestre a implantação da liquidação de resgates em D+0 para as operações do 

Tesouro Direto – programa de compra e venda de títulos públicos federais para as 

pessoas físicas, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional.  

A liquidação de resgates passará a ser realizada no mesmo dia da inserção do 

protocolo de venda para as operações realizadas até 13h, antecipando assim o 

repasse dos recursos financeiros aos participantes e, consequentemente, ao 

investidor final, que poderá ter acesso aos seus recursos financeiros com mais 

brevidade. Operações realizadas após 13h serão liquidadas em D+1. 

A antecipação de resgates para D+0 compreende mais uma melhoria no Tesouro 

Direto, resultado de discussões recorrentes com todos os participantes do 

programa, como forma de propiciar facilidade e melhores alternativas para o 

investimento dos brasileiros. 

Com o objetivo de dar transparência ao mercado e apresentar os detalhes técnicos 

do processo, a B3 convida todos os agentes de custódia a participar do workshop 

que será realizado na TVB3 (http://tvb3.com.br/) em 05/05/2021 às 14h. 

http://tvb3.com.br/
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Adicionalmente, a B3 solicita que os participantes realizem testes no ambiente de 

certificação, no período de 10/05 a 28/05/2021, de acordo com o conteúdo técnico 

que está disponível no site http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/sobre/tesouro-direto-liquidacao-de-resgates-em-d-0.htm 

A previsão de implantação desse processo é para o segundo trimestre de 2021, em 

data a ser definida conforme a prontidão de mercado.  

Informações para realizar a certificação do novo fluxo podem ser obtidas pelo 

telefone (11) 2565-5017 ou pelo e-mail liquidacao.certifica@b3.com.br. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a equipe da Depositária e 

Tesouro Direto, pelo telefone (11) 2565-5043 ou pelo e-mail 

td.operacional@b3.com.br.  
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