
DOC. 02 

"' " 

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS-BM&F 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

457" SESSÃO 

DELIBERAÇÃO 

Regulamenta o disposto 1"105 alUo 6·, § l O, 11 e lI, 
capul, da Instrução n° 387, de 28 de abril de 2003, 
da Comissão de Valores MobiliArios, e dA OUtt&ll 

providências. 

o Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F, 
em Sessão realizada nesta data, no uso das atribuições que lhe confere o 
inc. 11 do ano 5 I dos Estatu tos Sociais, e tendo em vista o disposto nos arts. 
6°, § 3D

, 17 e 18, caput, da Instrução nO 387, de 28 de abril de 2003, da 
Comissão de Valores Mobiliários, aprovou as normas que regulamentam os 
tipos de ordens e de ofertas aceitos no recinto ou nos sistemas de 
negociação da BM&F, o repasse de operações realizadas e o uso do sistema 
de gravação.de ordens, nos termos da presente Deliberação. 

ORDENS 

Definição 

Art. \0 Ordem é o ato pelo qual o cliente determina a uma Corretora 
Associada da BM&F ("Conelora") que atue no recinto ou nos sistemas de 
negociação ou de registro da BM&F, em seu nome e nas condições que 
especificar. 

T ipos de Ordens 

Art. 2° Serilo aceitos para execução no recinto e nos sis temas de negociação 
da BM&F, os seguintes tipos de ordem: 
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I • Ordem Administrada: t! aquela que especifica somenle a quantidade e as 
características dos ativos a se~m comprados ou vendidos, cabendo à 
Corretora, a seu critério, delenninar o momento e os sistemas em que as 
ordens serão executadas; 

li . Ordem Casada: t! aquela cuja eXe(:uçAo está vinculada à execução de 
outra ordem do cliente, podendo ser com ou sem limite de preço; 

m . Ordem Discricionária: t! aquela dada por administrador de carteira ou 
por quem represente mais de um cliente, cabendo ao emitente estabelecer 
as condiç6es em que a ordem serâ eXe(:utada e, no prazo estabelecido nesta 
Deliberaçilo. indicar os nomes dos clientes finais a se~m especificados, 
atribuindo--Ihes as operações realizadas; 

IV . Ordem Limitada: c aquela a ser executada somente ao preço igualou 
melhor do que o especificado pelo cliente; 

V • Ordem a Mercado: ti aquela que especifica somente a quantidade e as 
características dos ativos, devendo ser executada a partir do momento em 
que for recebida; 

VI· Ordem Monitorada: é aquela em que o cliente, em tempo ~al , decide e 
determina a Corretora as condições de execuçilo; e 

VII • Ordem "Stop": c aquela que especifica o preço a partir do qual a 
ordem devera ser executada. 

Emissão 

Art, 3D Quando da emissão da ordem, o clienle deverá estabelecer a 
quantidade, o prazo de validade e as suas condições de execução e 
cancelamento. 

§ 1 G A emissão de ordens poderi. se dar verbalmente ou por escrilo, sendo 
que a opção do cliente pela emissão por escrito deverá constar fonnalmente 
de seu cadastro, sendQ..lhe facultado optar por mais de um meio de emissão 
de ordens. 
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§ 2" 530 verbais as ordens recebidas pessoalmente ou via telefOnica. 

§ JO São estritas as ordens recebidus por cana, meio eletrônico, telex e fac
slmile, constando, conforme o caso, assinatura. número da linha ou 
aparelho transmissor e a hora em que a mensagem foi enviada e recebida. 

Registro, Alteraçlio e Cancelamento 

Art. 4° A Corretora deverá efetuar o Registro das ordens recebidas, 
observado o disposto nesta Odiberaçllo e na rcgulamenloçlo em vigor. 

Art. 5° O registro das ordens pela Corretora será efetuado com a utilização 
de formulários próprios ou por meio eletr6nico e conterá, no mínimo, as 
seguintes informações: 

J - horário de recepçlio da ordem; 

Il - numeração seqtlencial e cronológica da ordem; 

111 - identificação do cliente; 

IV - descrição do ativo objeto da ordem, com o código de negoçiaçAo, a 
quantidade c o preço; e 

v . a natureza da ordem, se de compra ou de venda, e seu tipo, de acordo 
com o disposto no art. 2° desta Deliberação. 

§ l ° O disposto no caplll deste artigo não se aplica As ordens transmitidas 
diretamente ao recinto de negociações por Panicipantes com Liquidação 
Direta (PLDs), cabendo a Corretora que receber a ordem cumprir o 
di sposto no art. 9'" desta Deliberação. 

§ 2° O registro das ordens a que se refere o parágrafo anterior deverá conter 
a identificação do emitente, indicando se ti operação se destina a carteira 
próprio. ou n fund os por ele ndministrodos, o at ivo objcto, sua quantidade, o 
preço e a natureza da operação, se de compra ou de venda. 
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§ )0 O PLD devera, quanto às ordens por ele emitidas ou transmitidas ao 
recinto de negociações, cumprir, no que couber, as disposições previstas no 
capul deste artigo. 

Art. 6° Todas IS ordens, enquanto nio executadas, poderão ser alteradas ou 
canceladas. 

§ I - A alteraçlo ou o cancelamento de uma ordem deveri ser comandado 
pelo mesmo meio utilil1ldo para a sua emissio. 

§ 2" A alteração da ordem deverá ser efetuada mediante o seu cancelamento 
e subseqUente emisslio de uma nova ordem. 

Transmiss1lo 

Art. 7° As ordens deverilo ser transmitidas pela Corretora ao recinto ou aos 
si$tcmas de nc:gocil1çao du BM&F contendo as informaçl)es necessárias 
pari • lua execução. 

Par.igrafo único. O disposto no capul deste llrtigo nio se aplica às ordens 
emitidas por PLDs, cuja transmissão e regislro seria efetuadas de acordo 
com as suas especificidades. nos termos desta Deliberação. 

Eltecuçllo 

Art. 8" As ordens transmitidas ao recinto 01,1 aos sistemas de negoeiaçllo da 
BM&F scrao execut tld:ls peltl Corretora conforme :lS norm:l$ estabeleeidas 
pela BM&F e as Regras e Parâmetros de AtulIç.lo da Corretora. 

§ 1° Para a execuç.lo de ordens concorrentes entre si serio observados os 
critérios estabelecidos pela Corretora. nas suas Regras e Parâmetros de 
Atuação, e o disposto na regulamentaç.lo em vigor. 
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§ 2° As Ordens Administradas, as Ordens O iscricionârias e as Ordens 
M onitoradas não concorrem entre si nem com as demais, não sendo a elas 
aplicável o regime definido nos termos do parágrafo anterior. 

Art. 9° As ordens emitidas por PLDs deverão ser registradas diretamente no 
cartão de negociaçio, quando de sua execuçio, pelo representante da 
Corretora. 

Art. 10. As Correloras deverão confinnar aos seus clientes 8 execução das 
ordens, verbalmente ou por escrito, observado o d isposto nos §§ 2° e 3° do 
art. 3° desta Deliberaçlo. sendo que a opção do cliente diversa da 
confirmação verbal deverá ser previamente formalizada no cadastro. 

Especificação 

Art. 11. Exceto pelo disposto no § 1° deste artigo. a especificação das 
operações será efetuada nos seguintes horários: 

I· operaçl!.o realizada até às 11 :30:S9 horas: até 12:30:00 horas; 

I( - operação realizada entre 11:31:00 e 13;00:59 horas: até 14:00:00 
horas; 

III - operação realizada entre 13:01:00 e 15:30:59 horas: até 16:30:00 
horas· , 

IV - operação realizada entre 15:31:00 e 17:00:59 horas: ate 18:00:00 
horas; e 

v - após 17:01:00 horas: até 19:30:00 horas. 

§ 10 As operações decorrentes de ordens emitidas por PLDs, por 
investidores institucionais, por investidores estrangeiros, por pessoas 
jurídicas financeiras e por administradores de carteiras ou de fu ndos de 
investimento deverio ser especificadas para o cliente final ate às 19:30:00 
horas. 
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§ 2e o disposto no parágrafo anterior não abrange ordens de carteira 
própria de instituições detentoras de titulos patrimoniais de emissão da 
BM&F da categoria de corretora de mercadorias, bem como das entidades 
abertas e fechadas de previdência complementa!, que deverão ser 
especificadas na fonna do capul deste artigo. 

OFERTAS 

Definição 

Art. 12. Oferta e o ato pelo qual, no recinto ou em outros sistemas de 
negociação, o representante de uma Corretora manifesta aos demais 
participantes do mercado a intenção de realizar uma operação, apregoando 
suas características ou registrando os dados necessários no sistema. 

Tipos de ofertas 

Art. 1 J . Nu n:cintu ou nus Sislellli:lS UO: m:gudu'rãu ua IlM&r .sçrilu 
admitidos os seguintes tipos de ofertas: 

I - no recinto de negociações: 

a) Oferta Comum: é aquela pela qual se apregoa a intenção de comprar ou 
de vender um detenninado ativo, mencionando a quantidade e o preço 
pretendidos; 

b) Oferta por Diferencial de Preços: ê aquela constituída por uma oferta de 
compra ou de venda de um ativo e outra ofert3 concomitante de venda ou 
de compro do mesmo ativo, no mesmo mercado, com diferentes c.:ondições 
de prazos, de preços de exercício ou de outros parâmetros; e 

c) Oferta de "Direto"; é aquela em que uma mesma corretora representa as 
duas contrapartes da operação. 

11 - nos sistemas eletrônicos de negoc.:iação: 
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a) Oferta Válida para a Sessão: é aquela válida até o seu fechamento ou, 
caso não fechada. até o final da sessão de negociação do dia em que foi 
ingressada; 

b) Ofcrta Válida até o Canc<!lllmcnto: é aquela com pr.lZO de validade até a 
data especificada, sendo que o sistema poderá solicitar ao proponente, 
diariamente, na abertura da sessão de negociação, a confirmação da 
manutenção da oferta, que, não ocorrendo, acarretará o seu imediato 
cancelamento; 

c) Ofena de Execução Imediata: é aquela que somente será registrada caso 
uma parcela da sua quantidade seja imediatamente fechada; 

d) Oferta de Execução Total: é aquela que somente será registrada caso a 
sua quantidade total seja imediatamente fechada; e 

e) Ofena de "Direto": é aquela em que uma mesma corretora representa as 
duas contrapartes da operação. 

Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, a BM&F poderá 
estabelecer regras e condições especiais para a realização de leilões. 

Parágrafo iJOico. Poderão ser realizados, também, leilões de ativos que não 
estejam regularmente admitidos à negociação no recinto ou sistemas de 
negociação da BM&F. 

REPASSE DE OPERAÇOES 

Art. 15. Constitui repasse de operação a transferencia da operação entre 
uma CorrelOra e outra ou entre um Operador Especial e uma Corretora. 

§ 1° O repasse de operação será promovido pela Corretora ou Operador 
Especial que executou a operação no recinto ou nos sistemas de negociação 
da BM&F ("Corretora-origem"), transferindo-a para a Corretora que irá 
efetivar a compensação e a liquidação da operação ("Corretora-destino"), à 
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qual compete confirmar ou rejeitar o repasse no prazo e nas condições 
estabelecidas pela BM&F. 

§ 2" Se rejeilado o repasse, a responsabilidade pela compensação e 
liquidação será da Corretora-origem. 

Art. 16. O repasse de operaçlo poderá ocorrer: 

a) li pedido da Corretora-destino, com base em ordem por esta emitida para 
a Corretora-origem; ou 

b) por ordem do cliente da Corretora-origem, desde que ele também seja 
clieme da Correlora_destino nos termos da resulamentação visente. 

Art. 17. Serão responsáveis: 

I - Na hipótese de que trata a aHnea "a" do art. 16: 

a) a Corretora-destino: 

I. pelo registro da ordem do cliente, cumprindo-lhe observar o disposto 
nesta Deliberação, indicando que a ordem está associada a repasse da 
opcruçao correspondente: 
2. pela compensação e pela liquidação da operação; e 
3. pela custódia e uti lização de quaisquer ativos e valores; 

b) a Corretora-origem: 

I. pelo registro da ordem da Corretora-destino, cumprindo-lhe observar o 
disposto nesta Deliberação, indicando que a ordem destina-se a repasse da 
operação correspondente; 
2 . pela execução da ordem no recinto ou nos sistemas de negociação: 
3. pelo registro da operação realizada; e 
4. pelo repasse da operação realizada, cumprindo-lhe observar as regro, 
estabelecidas nesta Deliberação. 
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li - Na hipótese de que trata a alínea "b" do art. 16: 

a) a Corretora-destino: 

I. pela compensaçiJo e pela liquidaçiJo da operação; e 
2. pela custódia e utilizaçAo de quaisquer ativos e valores; 

b) a COrTetora-origem: 

I. pelo registro da ordem do cliente, cumprindo-lhe observar o disposto 
nesta Deliberação, indicando que a ordem destina-se a repasse da operação 
correspondente; 
2. pela execução da ordem no recinto ou nos sistemas de negociação; 
3. pelo registro da operação realizada; e 
4. pelo repasse da operação realizada, cumprindo-Ihe observar as regras 
estabelecidas nesta DeliberaçAo. 

An. 18. Para a realização de repasse de operações. as Corretoras eJou os 
Operadores Especiais envolvidos deverão estar vinculados por contrnto 
específico, estabelecendo os direitos e deveres de cada parte. 

SISTEMA DE GRA VAÇÀO DE ORDENS 

Art. 19. As corretoras poderão substituir o registro de ordens recebidas por 
um sistema de gravação da totalidade dos diálogos mantidos entre 05 

respectivos clientes e a sua mesa de operações. e desta com os operadores 
de pregão. 

Parâgrafo unico. Em caso de adoção de sistema de gravação, nos termos do 
caput deste art igo, a Corretora deverá manter todos os controles de 
execução de ordens sob a forma de relatórios. 

Art. 20. O sistema de gravação deverá ser dotado de mecanismos que 
proporcionem a perfeita qualidade da gravação e assegurem a sua 
integridade, contínuo funcionamento e impossibilidade de inserções ou 
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ediçÕçs, sendo de integrt:ll respon~bilid:lde d:l Corretora a adoção d:l$ 
providências necessárias à manutenção do sistema em tais condições. 

Art. 21. O s istema terá o controle total das gravações efetuadas 
diariamente, desde o inicio até o término das sessões de negociação da 
BM&F, e registrará a data e o horário do início e do término de cada 
gravação. 

Parágrafo único. A gravaçllo deverá conter: 

I - os elementos que permitam a identificação do representante da 
Corretora, dos operadores de mesa e de pregão e do c1ienle que tenha 
emitido a ordem ou de seu representante, se for o caso; 

11 - descrição do ativo objeto da ordem, a quantidade e o preço; 

III - a natureza, o t ipo e o prazo de validade da ordem; e 

IV - as condições de execução da ordem. 

Art. 22. A Corretora que adotar o sistema de gravação deverá indicar em 
suas Regras e Parâmetros de Atuação sobre o uso desse sistema. 

Parãgrafo único. Para defesa dos di rei tos de seus clientes, a Corretora dará 
a estes acesso às gravações dos diálogos mantidos com a mesa de 
operações. 

Art. 23. As Corretoras que adotarem o sistema de gravação deverão manter 
à disposição da BM&F todas as gravações efetuadas, fornecendo-as quando 
requeridas. 

Parágrafo único. A BM&f poderá, ainda, determinar â Corretora que 
promova a transcrição do conteúdo integral das gravações, estabelecendo 
os prazos e as condições aplicáveis. 
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An. 24. Se, por qualquer motivo, ocorrer a suspensão ou interrupção do 
sistema de gravaçlo, a Corre tom deverá adotar os procedimentos de 
registro estabelecidos no art. 50 desta Deliberação. 

DISPOSiÇÕES GERAIS 

Art. 25. As Corretoras deveria manter todos os documentos relativos às 
operaçOes realizadas, inclusive as informaçOes contidas nos sistemas de 
gravaçlo, se for o caso, pelo prazo e nos tennos estabelecidos pela 
Comissão de Valores Mobiliãrios. 

Art. 26. O Diretor Geral dispo rã, em oficios circulares, as regras e 
condições necessárias ao cumprimento da presente Delihcraç.!io. 

Art. 27. As dúvidas acerca da interpretução ou da aplicação desta 
Deliberação serão dirimidas pelo Conselho de Administração da BM&F. 

Art. 28. A presente Delibemção entrarâ em vigor a partir da data que vier a 
ser fixada pelo Diretor Geral, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias 
& FUluros-BM&F. em 23 de setembro de 2003. 
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a) daaa e bõí'i/io dO Início e .. õil .. :;;;"" .... ;; 1\ gravaçAo das ligaç&s dos clientcs; 

b) 05 elemernos que pcmUtem a idnnificaçlo do representante da ~t011l. opel"lldorrs 
<k mcaa e de ~jIo e do Cliente que tmba emitido 11 ordem; 

c) as caracterl.5tica.s e u eondi~ de execuçlo da 0J'dem, que dc:vo:rio SClr ratificadas. no 
ato, mediillllC solicitaçlo de confirmpçAo ao Cliente; 

d) oontrola que MSegUmrI 11 tolllidlde das grav!lÇ6« efttuadas de c~ Cliente, desde o 
inicio Uf ° término de suas negociações. 

~ ConeIon lJIIWm a disposiçlo da BM&F e das 8Ul(1ridacics competentes todas as 
aravr.ç6a efmIIdas. 

,Se. por qualqutt motivo, ocorrer 11 suspeosio ou imerrupção do sistema de gravaçao. li 

COI'I'etOR cumprirá 05 procedimentl)S de atendimento de ordens mediante 8 adoça0 do 
guinle Riocedimento e/ou sistema, de cunho COnlilJ&mcial ... ___ _ 

14. DISPOSiÇÕES GERAIS 

A Ialta de cOITCtagcm será negociada com o Cliente 'luwldo da cOl1t~ dos ser\'iços da 
CorTdorll. 

A Corretora manterá todos 05 documentos rrlati\'os às ordens e às opt'raçõcs rrali7..ad115 e. 
no CIISO de adoçlo do sistema de grD'·ação. a integralidade das gra,'aç-ôes decorrentes. pdo 
prazo e nos termos estabe!c:<:idos pela CVM . 
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